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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0236/2005 złożona przez Pasquale Galluccio (Włochy), w sprawie niestosowania 
przez Włochy orzeczenia Gottardo dotyczącego terytorialnego zakresu stosowania 
wspólnotowego systemu zabezpieczenia społecznego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, iż Włochy nie stosują orzeczenia Gottardo wydanego przez 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (15 stycznia 2002r., C-55/00) odnośnie praw 
pracowników, którzy wpłacali składki na ubezpieczenie społeczne w krajach trzecich (w tym 
przypadku w Księstwie Monako), nie spełniając w ten sposób obowiązków wynikających z 
art. 39 i nast. Traktatu.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 15 lipca 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 maja 2006 r.

„W wyroku z dnia 15 stycznia 2002 r. (sprawa C-55/00, Gottardo), Trybunał orzekł: „Władze 
właściwe ds. zabezpieczenia społecznego pierwszego państwa członkowskiego winny, na 
podstawie obowiązków wspólnotowych, które wynikają dla nich z art. 39 TWE, zliczyć 
podczas ustalania prawa do świadczeń emerytalnych okresy ubezpieczenia przebyte w 
trzecim państwie przez obywatela drugiego państwa członkowskiego, w sytuacji gdy po 
spełnieniu tych samych warunków dotyczących składek władze właściwe, na podstawie 
umowy dwustronnej pomiędzy pierwszym państwem członkowskim a państwem trzecim, 
zaliczają wspomniane okresy obywatelom własnych państw.”

Aby służby Komisji mogły rozpatrzyć niniejszą petycję z pełną znajomością okoliczności 
sprawy, Komisja zwraca się do składającego petycję o przedstawienie pełnego dossier.”

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.
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„Komisja ma zaszczyt poinformować Parlament Europejski, że postanowiła wszcząć 
postępowanie przeciwko Włochom o nieprzestrzeganie orzeczenia w sprawie Gottardo.  
W rozumieniu tego orzeczenia korzyści wypływające z dwustronnej konwencji między 
jednym z państw członkowskich i państwem trzecim powinny przysługiwać pracownikom z 
innych państw członkowskich, niebędących stronami konwencji, w oparciu o zasadę równości 
traktowania obywateli danego państwa i obywateli innych państw członkowskich zapisaną w 
art. 39 Traktatu WE.

Ponieważ art. 39 TWE jest bezpośrednio stosowany przez sądy krajowe, w interesie 
składającego petycję jest skorzystanie z dróg odwoławczych dostępnych na szczeblu 
krajowym, co pozwoli mu na dochodzenie swoich praw w bardziej bezpośredni i 
dostosowany do potrzeb sposób. Podobnie, w razie poniesienia szkody, jedynie sądy krajowe 
mogą zasądzić odszkodowanie od pozwanego państwa członkowskiego. Ponadto, ze względu 
na to, że odwołania na szczeblu krajowym należy składać w ustalonym terminie, składający 
petycję może stracić swoje prawa, jeśli nie skorzysta z nich w krótkim czasie.”
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