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Verzoekschrift 236/2005, ingediend door Pasquale Galluccio (Italiaanse nationaliteit), 
over niet-naleving van het Gottardo-arrest met betrekking tot de 
socialezekerheidsregelingen door Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant betoogt dat Italië zich niet houdt aan het Gottardo-arrest van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen (15 januari 2002, C-55/00) met betrekking tot werknemers 
die socialezekerheidspremies in derde landen hebben betaald (in dit geval in het prinsdom 
Monaco), en dat Italië daardoor niet voldoet aan de in artikel 39 e.v. van het Verdrag 
neergelegde verplichtingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juli 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 mei 2006

"In zijn arrest van 15 januari 2002 (zaak C-55/00, Gottardo) heeft het Hof het volgende 
verklaard: “De bevoegde socialezekerheidsautoriteiten van een eerste lidstaat zijn uit hoofde 
van de krachtens artikel 39 EG op hen rustende verplichtingen van gemeenschapsrecht 
gehouden voor de vaststelling van het recht op ouderdomsuitkeringen de in een derde land 
door een onderdaan van een tweede lidstaat vervulde verzekeringstijdvakken in aanmerking te 
nemen, wanneer deze bevoegde autoriteiten op grond van een bilaterale internationale 
overeenkomst tussen de eerste lidstaat en het derde land onder dezelfde voorwaarden inzake 
bijdragebetaling de door hun eigen onderdanen vervulde tijdvakken in aanmerking nemen.”

Om de diensten van de Commissie in staat te stellen dit verzoekschrift met volledige kennis 
van zaken te onderzoeken, moet rekwestrant het volledige dossier aan de Commissie 
voorleggen."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007
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"De Europese Commissie deelt het Europees Parlement mee dat ze besloten heeft om een 
overtredingsprocedure tegen Italië aan te spannen wegens niet-naleving van het arrest-
Gottardo. Volgens het arrest moeten voordelen die uit een bilaterale overeenkomst tussen een 
lidstaat en een derde land voortkomen, ook toegekend worden aan werknemers uit andere 
lidstaten die geen verdragsluitende partij zijn, volgens het princiep van gelijke behandeling 
van eigen staatsburgers en die van andere lidstaten, dat in artikel 39 van het EG-verdrag 
neergelegd is.

Aangezien art. 39 EG-verdrag onmiddellijk door de rechtbanken van de lidstaten toegepast 
wordt, is het in het belang van de indiener om ook gebruik te maken van zijn 
verhaalmogelijkheden op nationaal vlak, waarmee hij in het algemeen gesproken zijn rechten 
onmiddellijker kan laten gelden, en rechtstreekser op zijn eigen persoon betrokken. Zo 
kunnen, in het geval dat hij schade geleden heeft, alleen de nationale rechtsinstanties een 
vergoeding ten laste van de betreffende lidstaat toekennen. Aangezien de 
verhaalmogelijkheden van de lidstaten in de tijd beperkt zijn, dreigt de indiener zijn rechten 
op nationaal vlak te verliezen als hij er niet spoedig aanspraak op maakt."


	657094nl.doc

