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Dotyczy: Petycji 0546/2011, którą złożył Danilo Mortara (Włochy), w sprawie 
niestosowania się do postanowień rozporządzenia (WE) nr 883/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, będący obywatelem Włoch mieszkającym w Belgii, był ubezpieczony 
jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek we Włoszech (przez 737 tygodni) 
oraz w Belgii (przez 390 tygodni). Część składek włoskich wpłacana była do INPS, zaś 
pozostała cześć do Enasarco Foundation. INPS rozpoczął wypłacanie świadczeń 
emerytalnych składającemu petycję z dniem 1 maja 2006 r., lecz Enasarco odmówiło wypłaty 
świadczeń, jako powód podając, że składek nie płacono przez wystarczająco długi okres, a 
także odmówiło zwrotu z tytułu składek wpłacanych bezskutecznie. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Ogólnie rzecz ujmując, na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego 
przewiduje się koordynację, a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. 
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 
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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 zapewnić to, by zastosowane ustawodawstwo krajowe nie 
naruszało podstawowych zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji. 

Komisja skontaktowała się z włoskim członkiem Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji 
Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 20 grudnia 2011 r. 
władze włoskie uważają, że ponieważ podobne okresy uiszczania składek nie zostały 
zachowane zgodnie z belgijskim systemem, ENASARCO nie było w stanie zsumować 
okresów już wziętych pod uwagę na podstawie ogólnego systemu z uwagi na niedostateczną 
liczbę wymaganych składek. Władze włoskie zaznaczają, że składający petycję był w stanie 
zsumować belgijskie okresy ubezpieczeniowe na podstawie ogólnego systemu, zapewniając 
sobie tym samym prawo do emerytury z INPS, która jest mu nadal wypłacana.

W odniesieniu do prośby o zwrot składek wpłaconych do ENASARCO, które nie przyczyniły 
się do wzrostu emerytury, władze włoskie uważają, że ponieważ jest to pomocniczy system 
oparty na zasadzie solidarności pomiędzy ubezpieczonymi, nie zapewnia on zwrotu 
wpłaconych składek. 

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 ma zastosowanie do wszystkich obywateli państw 
członkowskich UE, którzy są lub byli objęci zakresem prawa o zabezpieczeniu społecznym 
jednego z państw UE, jak również do członków ich rodzin i ich spadkobierców. Zgodnie z art. 
1 lit. l) określenie „ustawodawstwo” nie obejmuje postanowień umownych „innych niż te, 
które służą wykonaniu obowiązku ubezpieczeniowego wynikającego z przepisów 
ustawowych i wykonawczych, o których mowa w poprzednim akapicie, lub które były 
przedmiotem decyzji władz publicznych, która nadała im charakter obligatoryjny lub 
rozszerzyła ich zakres, pod warunkiem, że zainteresowane państwo członkowskie złoży 
oświadczenie i powiadomi o tym przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i 
przewodniczącego Rady Unii Europejskiej. Oświadczenie takie publikowane jest w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez władze włoskie fundusz emerytalny 
ENASARCO podlega regulacjom na podstawie układu zbiorowego agentów komercyjnych i 
przedstawicieli. Decyzja o przyznaniu świadczeń emerytalnych w ramach funduszu 
emerytalnego ENASARCO i ich warunkach nie wynika z prawa krajowego ani z krajowych 
rozporządzeń, a z treści układu zbiorowego. Ponadto nie ma deklaracji, zgodnie z którą 
przedmiotowy system wchodzi w zakres rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Dlatego też 
fundusz emerytalny ENASARCO można traktować jako system zakładowy, który nie 
wchodzi w zakres przedmiotowego rozporządzenia. 

W odniesieniu do zakładowych systemów emerytalno-rentowych należy zauważyć, że 
Komisja analizuje obecnie potencjalne działanie w tym obszarze. Jak stwierdzono w białej 
księdze Komisji pt.: „Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur 
(COM/2012/0055 final)”, opublikowanej w dniu 16 lutego 2012 r., w 2012 r. Komisja oceni 
zasadność rozszerzenia zakresu rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w odniesieniu do 
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niektórych pracowniczych systemów emerytalnych. W białej księdze zapowiedziano także, że 
w 2012 r. Komisja w ścisłej współpracy z Radą i Parlamentem Europejskim wznowi prace 
nad dyrektywą w sprawie możliwości przenoszenia emerytur, ustanawiającą minimalne 
normy dotyczące nabywania i zachowywania uprawnień do dodatkowych emerytur. 

Jeśli chodzi o odmowę funduszu emerytalnego ENASARCO zwrotu składek wniesionych 
przez składającego petycję, można odnieść się do orzeczenia z dnia 3 marca 2011 r. 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie nr 57028/00, Klein przeciwko Austrii. 
Sprawa ta dotyczyła odmowy ze strony izby adwokackiej w Wiedniu przyznania prawnikowi, 
panu Kleinowi, świadczenia emerytalnego po wieloletnim uiszczaniu składek, po tym jak 
stracił prawo do wykonywania zawodu. Sąd uznał, że przynależność do systemu świadczeń 
emerytalnych, oparta na obowiązkowym członkostwie w organizacji zawodowej podczas 
wykonywania zawodu, może przyczynić się do powstania uzasadnionego oczekiwania 
dotyczącego otrzymania świadczeń emerytalnych w momencie przejścia na emeryturę i w ten 
sposób stanowi mienie w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1. Odmowa przyznania emerytury 
stanowi naruszenie prawa Pana Kleina do poszanowania jego mienia.

Wniosek

Decyzja ENASARCO dotycząca odmowy przyznania emerytury składającemu petycję i 
niezsumowania składek emerytalnych uiszczonych w Belgii jest zgodna w rozporządzeniem 
(WE) nr 883/2004. W związku z tym Komisja nie mogła stwierdzić żadnego naruszenia 
prawa UE. 

Składającemu petycję zaleca się jednak wzięcie pod uwagę swoich praw wynikających z 
europejskiej konwencji praw człowieka. 


