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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0236/2005, imressqa minn Pasquale Galluccio, ta' nazzjonalità Taljana, dwar 
in-nuqqas ta' rispett ta' l-Italja tad-deċiżjoni Gottardo dwar l-estensjoni territorjali tas-
sistema tas-sigurtà soċjali komunitarja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkundanna n-nuqqas ta' l-Italja li tapplika d-deċiżjoni «Gottardo» mogħtija 
mill-Qorti tal-Ġustizzja (tal-15/01/2002, każ C-55/00) lill-ħaddiema li jkunu ħallsu 
kontribuzzjonijiet soċjali f'xi pajjiżi terzi (bħall-Prinċipalità ta' Monako) fil-qafas tas-sistema 
tas-sigurtà soċjali ta' l-impjegati skond l-artikoli 39 et seq tat-Trattat.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta' Lulju 2005.  Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta' Mejju 2006. 

Fid-deċiżjoni tagħha tal-15 ta' Jannar 2002 (każ C-55/00, Gottardo), il-Qorti ddeċidiet illi: "l-
awtoritajiet tas-sigurtà soċjali kompetenti ta' Stat Membru wieħed huma mitluba, b'konformità 
ma' l-obbligi komunitarji tagħhom skond l-artikolu 39 KE, li jikkunsidraw għall-finijiet ta' l-
akkwist tal-benefi§ċji tax-xjuħija, il-perijodi ta' assigurazzjoni magħmula f'pajjiż terz minn 
ċittadin ta' tieni Stat Membru meta, fil-preżenza ta' l-istess kundizzjonijiet ta' ħlas, dawk l-
awtoritajiet kompetenti jikkunsidraw tali perijodi meta magħmula minn ċittadini proprji 
tagħhom, wara konvenzjoni internazzjonali bilaterali konkluża bejn l-ewwel Stat Membru u l-
pajjiż terz".

Sabiex is-servizzi tal-Kummissjoni jkunu jistgħu jeżaminaw il-petizzjoni preżenti 
b'konoxxenza sħiħa tal-kawża, il-Kummissjoni tistenna li l-petizzjonant jibgħat id-
dokumentazzjoni kollha tiegħu. 
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4. Tweġiba kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2007. 

Il-Kummissjoni għandha l-unur tinforma lill-Parlament Ewropew li ddeċidiet li tieħu 
proċeduri ta' ksur kontra l-Italja għax ma rrispettatx id-deċiżjoni Gottardo.  Skond din id-
deċiżjoni, il-vantaġġi li joħorġu minn konvenzjoni bilaterali bejn Stat Membru u pajjiż terz 
għandhom jingħataw lill-ħaddiema ta' Stati Membri oħra li m'humiex parti fil-konvenzjoni, u 
dan skond il-prinċipju ta' l-ugwaljanza tat-trattament bejn iċ-ċittadini ta' pajjiż u dawk ta' Stati 
Membri oħra, kif stipulat fl-artikolu 39 tat-Trattat KE. 

Peress li l-artikolu 39 KE jiġi applikat b'mod dirett mill-qrati nazzjonali, huwa fl-interess tal-
petizzjonant li juża wkoll ir-rimedji disponibbli fuq livell nazzjonali, li jistgħu b'mod ġenerali 
jippermettu li d-drittijiet tiegħu jiġu vvalutati b'mod iktar dirett u personalizzat. Bl-istess mod, 
f'każ ta' danni, il-ġurisdizzjonijiet nazzjonali biss jistgħu jagħtu kumpens kontra l-Istat 
Membru fil-kawża. Barra minn hekk, peress li r-rimedji nazzjonali huma limitati fiż-żmien, il-
petizzjonant jirriskja li jitlef id-drittijiet tiegħu fuq livell nazzjonali jekk ma jużahomx malajr. 


