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Komisja Petycji

2.9.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0103/2010, którą złożył Raffaele Sisto (Włochy) w sprawie obliczenia 
jego uprawnień emerytalnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że włoski organ ds. emerytalno-rentowych INPS narusza 
zarówno włoskie prawo, jak i rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 dotyczące wdrażania 
przepisów w sprawie zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do obliczenia jego 
uprawnień emerytalnych. Domagał się on obliczenia swego pełnego prawa do świadczeń 
emerytalnych na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w odniesieniu do okresu 
zatrudnienia we Francji oraz (na mocy postanowień umowy dwustronnej między Włochami 
a Monako) w odniesieniu do okresu zatrudnienia w Monako. W związku z tym odniósł się on 
do zalecenia nr 22 z dnia 18 czerwca 2003 r. dotyczącego wdrażania orzecznictwa ustalonego 
na mocy wyroku w sprawie Gottardo, na podstawie którego świadczenia dla pracowników 
krajowych przyznane w oparciu o umowę dwustronną z zakresu zabezpieczenia społecznego 
zawartą między państwem członkowskim a państwem trzecim trzeba przyznać też 
pracownikom, którzy są obywatelami innych państw członkowskich. Jednak INPS 
poinformował składającego petycję, że wyrok Gottardo nie ma wobec niego zastosowania 
i odrzucił jego wniosek. Składający petycję uważa, że jest traktowany niesprawiedliwie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 03.05.10 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Zgodnie z orzecznictwem ustalonym na mocy wyroku w sprawie Gottardo, świadczenia 
przyznane w oparciu o umowę dwustronną zawartą między państwem członkowskim 
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a państwem trzecim należy przyznać również pracownikom pochodzącym z innych państw 
członkowskich niebędących stronami umowy, co wynika z zasady równego traktowania 
swoich obywateli i obywateli innych państw członkowskich, na mocy art. 39 traktatu WE. 
Wyrok w sprawie Gottardo zabrania więc jedynie dyskryminacji ze względu na narodowość 
w zakresie świadczeń społecznych przyznawanych przez dane państwo członkowskie swoim 
obywatelom.

Natomiast niniejsza petycja nie dotyczy problemu dyskryminacji ze względu na narodowość: 
składający petycję uważa, że wyżej wspomniane orzecznictwo zobowiązuje państwa 
członkowskie do uwzględniania okresów przepracowanych w kraju trzecim, w danym 
wypadku w Monako. 

Zdaniem Komisji, na obecnym etapie rozwoju prawa UE, stosowanie niniejszego 
orzecznictwa nie oznacza, że zainteresowani obywatele mogą wymagać uwzględnienia 
swoich praw do świadczeń nabytych w krajach trzecich (na podstawie rozporządzenia 
nr 1408/71 i umowy dwustronnej). To stanowisko zostało wielokrotnie potwierdzone przez 
Trybunał Sprawiedliwości: „instytucje ubezpieczeń społecznych państw członkowskich nie są 
zobowiązane do uwzględniania, w celu stworzenia prawa do świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego, okresów ubezpieczenia przebytych w państwach trzecich” (wyrok z dnia 16 
listopada 1972 r., Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, Zb. Orz. s. 1141; patrz również wyrok 
z dnia 10 marca 1977 r., Kaucic, 75/76, Zb. Orz. s. 495). W sprawie Borowitz (wyrok z dnia 5
lipca 1988 r., 21/87 Zb. Orz. s. 3715), Trybunał podkreśla, że „takie okresy podlegające 
ustawodawstwu państwa trzeciego, nie stają się – tylko dlatego, że zostały uwzględnione 
przez instytucję niemiecką zgodnie z umową dwustronną zawartą przez Republikę Federalną 
Niemiec – okresami podlegającymi ustawodawstwu państw członkowskich w zrozumieniu 
art. 46 rozporządzenia. Żaden przepis nie zmusza zatem instytucji innych państw 
członkowskich do uwzględniania tych okresów przy obliczeniach zgodnie z art. 46, a ich 
uwzględnienie przez instytucje niemieckie nie powoduje zwiększenia zobowiązań innych 
państw”. 

Ze względu na fakt, że Włochy uznają zasadę niedyskryminacji ze względu na narodowość w 
zakresie umów dwustronnych określoną przez Trybunał w wyroku w sprawie Gottardo oraz 
zważywszy, że niniejsze orzecznictwo ogranicza się jedynie do zakazania dyskryminacji i nie 
nakłada na państwa członkowskie obowiązku uwzględniania praw do świadczeń nabytych w 
krajach trzecich na podstawie rozporządzenia nr 1408/71 oraz na mocy postanowień umowy 
dwustronnej, Komisja nie może podjąć działań na korzyść składającego petycję.


