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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot:Petycja 0730/2011, którą złożył Agostino Furfaro (Włochy) w sprawie 
aspektów włoskiego systemu emerytalnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę na włoską ustawę nr 122 z dnia 30 lipca 2011 r., w której 
określono „okienka dostępu”, na podstawie których przyznawane są świadczenia emerytalne. 
Jest on zdania, że przepisy te nie są zgodne z wyznaczonymi przez UE działaniami na rzecz 
koordynacji w zakresie świadczeń emerytalnych. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję zwraca uwagę na art. 12 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 78 z 2010 
r. zmienionego i przekształconego w ustawę nr 122 z lipca 2010 r. Jej treść stanowi, iż od 
dnia 1 stycznia 2011 r. osoby, które zgromadziły minimalną wysokość składek wymaganą do 
świadczenia emerytalnego, zaczną otrzymywać swoją emeryturę 12 miesięcy po spełnieniu 
koniecznych wymogów (tak zwanego „okienka dostępu”). Składający petycję jest zdania, że 
przepisy te nie są zgodne z wyznaczonymi przez UE działaniami na rzecz koordynacji 
w zakresie świadczeń emerytalnych.

Uwagi Komisji 

Ogólnie rzecz ujmując, na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego 
przewiduje się koordynację, a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. 
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Prawo Unii nie ogranicza uprawnień państw członkowskich w zakresie organizowania 
własnych systemów zabezpieczenia społecznego, a wobec braku harmonizacji na szczeblu UE 
to w przepisach każdego z państw członkowskich określa się warunki udzielania świadczeń z 
tytułu zabezpieczenia społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres ich udzielania. 
Państwa członkowskie w ramach wykonywania tego uprawnienia zobowiązane są jednak do 
przestrzegania prawa Unii, a w szczególności postanowień Traktatu dotyczących swobody 
przemieszczania się pracowników i prawa każdego obywatela Unii Europejskiej do 
swobodnego przemieszczania się i zamieszkania na terenie państw członkowskich zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Zawarte są w nim wspólne przepisy i zasady, 
których powinny przestrzegać wszystkie organy krajowe podczas stosowania prawa 
krajowego. Przepisy te mają na celu zapewnienie tego, by zastosowane ustawodawstwo 
krajowe nie naruszało podstawowych zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji. 

W rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 nie zawarto żadnych przepisów regulujących wiek 
emerytalny lub dzień, od którego powinno rozpocząć się wypłacanie emerytury. Dlatego też 
włoska ustawa nr 122 z dnia 30 lipca 2011 r. nie narusza prawa UE, o tyle o ile w wyłącznej 
kompetencji każdego państwa członkowskiego leży ustalanie szczegółowych warunków, na 
podstawie których przyznaje się świadczenia zabezpieczenia społecznego. 

Ponadto włoska ustawa nr 122 z dnia 30 lipca 2011 r. ma zastosowanie do wszystkich 
beneficjentów bez względu na to, czy posiadają oni włoskie obywatelstwo, czy też nie. Z tego 
względu nie stanowi ona naruszeniu europejskich zasad  równego traktowania i 
niedyskryminacji. 

Wniosek
W świetle przedstawionych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawa UE, 
jako że rozporządzenia UE dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie 
mają zastosowania w przedstawionej sprawie.

Składającemu petycję należy doradzić, aby dopilnował terminów podejmowania właściwych 
działań zgodnie z włoskimi procedurami krajowymi.


