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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1330/2011, którą złożył Agyeman Badu (Ghana) w sprawie 
włoskiego ustawodawstwa dotyczącego warunków pobytu pracowników z 
państw trzecich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko obowiązującemu włoskiemu ustawodawstwu, które 
reguluje warunki pobytu obywateli państw trzecich. W szczególności składający petycję 
protestuje przeciwko regulacjom, które wiążą prawo pobytu z aktywnością zawodową.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2012  r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012  r.

Dyrektywa Rady 2009/50/WE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest jedynym 
instrumentem prawnym UE regulującym migrację zarobkową. W dyrektywie stwierdza się, że 
niebieska karta UE nie może zostać wycofana jedynie z powodu braku zatrudnienia 
posiadacza niebieskiej karty, jeśli okres bezrobocia wynosi maksymalnie trzy miesiące.  Nie 
istnieją jednak żadne przeszkody w wycofaniu niebieskiej karty UE, jeśli okres braku 
zatrudnienia przekracza trzy miesiące.

Sytuacje w zakresie braku zatrudnienia bezrobotnych pracowników migrujących wchodzą w 
zakres kompetencji krajowych z wyjątkiem wyżej wymienionego okresu trzech miesięcy dla 
posiadaczy niebieskiej karty EU. Prawodawstwo UE nie znajduje zastosowania w sprawie, 
którą skierował składający petycję. 
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Składający petycję również wnosi skargę odnośnie do składek emerytalnych, które pozostają 
we Włoszech. Prawodawstwo UE nie obejmuje kwestii związanych ze zwrotem składek na 
ubezpieczenie społeczne. Kwestia wypłacania świadczeń emerytalnych do państwa trzeciego 
podlega jednak dwóm różnym warunkom. Po pierwsze jeżeli emigrant krajowy danego 
państwa trzeciego pracował w więcej niż jednym państwie członkowskim, wówczas mają 
zastosowanie przepisy UE w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W 
sprawie stosowania zasady równego traktowania rozporządzenie 1231/2010 stanowi, że w 
państwie trzecim obywatelowi państwa trzeciego należy przyznawać świadczenia emerytalne 
na takich samych warunkach, na jakich przyznaje się je obywatelowi państwa 
członkowskiego, które wypłaca te świadczenia. Rozporządzenie to stosuje się bezpośrednio i 
można się na nie powoływać w sprawach prowadzonych przez organy krajowe oraz przed 
sądem. 

Po drugie art. 12 ust. 4 dyrektywy 2011/98/UE (dyrektywa w sprawie jednego zezwolenia)1

stanowi, że: 
Pracownicy z państw trzecich, którzy przenoszą się do państwa trzeciego, lub osoby 
pozostające przy życiu po śmierci takich pracowników, które przebywają w państwie trzecim i 
których prawa wynikają z praw takich pracowników, otrzymują z tytułu starości, inwalidztwa 
lub śmierci ustawowe świadczenia, które wynikają z poprzedniego zatrudnienia takich 
pracowników i do których osoby te nabyły prawa zgodnie z przepisami, o których mowa w 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, na tych samych warunkach i w tej samej wysokości 
co obywatele danego państwa członkowskiego, którzy przenoszą się do państwa trzeciego.

Oznacza to, że obywatel państwa trzeciego, który kiedykolwiek pracował w danym państwie 
członkowskim, ma prawo do bycia traktowanym tak samo, jak pozostali obywatele, którzy 
przenoszą prawa emerytalne do państwa trzeciego. Dyrektywę tę należy wdrożyć do 
prawodawstwa krajowego do dnia 25 grudnia 2013 r.  W obu przypadkach przedstawionych 
powyżej wypłata świadczeń emerytalnych w państwie trzecim zależy od tego, czy obywatele 
państwa wypłacającego są uprawnieni do otrzymywania emerytury w państwie trzecim. 

Wnioski

Komisja nie może interweniować w zakresie aspektu skargi dotyczącego cofnięcia statusu 
rezydenta, którego dokonano po upływie rocznego okresu pozostawania bez zatrudnienia, 
gdyż sprawa ta wchodzi w zakres krajowych kompetencji. Gdy tylko dyrektywa w sprawie 
jednego zezwolenia w pełni wejdzie w życie, Komisja zagwarantuje, aby Włochy właściwie 
wdrożyły ustalenia zawarte w art. 12 ust. 4. 
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