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Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1691/2012, внесена от Ервин Михелер, с германско гражданство, 
относно неговата италианска пенсия и италианската пенсионна агенция 
INPS

1. Резюме на петицията

След достигане на 65-годишна възраст вносителят на петицията получава пенсия за 
възраст от италианската пенсионна агенция INPS. Преди това, на възраст между 55 и 60 
години, той е получавал пенсия за инвалидност. Вносителят на петицията задава 
въпроса защо не е получавал пенсия от Италия на възраст между 60 и 65 години. Той е 
поставил този въпрос на INPS през ноември 2012 г., но все още не е получил отговор. 
Неговата пенсионна агенция в Германия също така е изпратила запитване до INPS за 
това още през 2008 г., но не е получила никакъв отговор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 септември 2013 г.

Правото на ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда координация, а не 
хармонизация на схемите за социално осигуряване. Правото на ЕС не ограничава 
правомощията на държавите членки да организират своите схеми за социална 
сигурност и при липсата на хармонизация на равнище Съюз, именно законодателството 
на всяка държава членка следва да определи условията, при които се предоставят 
социалноосигурителни обезщетения, размера на тези обезщетения и срока, за който те 
се предоставят. При упражняването на тези правомощия обаче държавите членки 
трябва да се съобразяват със законодателството на Съюза, и по-специално с 
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разпоредбите на регламентите на ЕО относно координацията на схемите за социална 
сигурност, с които се създадоха общи правила и принципи, които трябва да бъдат 
спазвани от всички национални органи.

Член 43 от Регламент (ЕИО) № 1408/71, който се е прилагал към въпросния момент, 
предвижда, че преобразуването на обезщетение за инвалидност в обезщетение за 
старост по силата на законодателството на една или повече държави членки не засяга 
продължаването на плащането на обезщетение за инвалидност, дължимо съгласно 
законодателството на друга държава членка. Член 43, параграф 2 от този регламент 
гласи: „Когато лице, което получава обезщетения за инвалидност може да предяви иск 
за обезщетения за старост съгласно законодателството на една или повече държави 
членки, в съответствие с разпоредбите на член 49, всяка институция, която отговаря за 
предоставянето на обезщетения за инвалидност съгласно законодателството на дадена 
държава членка, продължава да предоставя на съответното лице обезщетенията за 
инвалидност, на които лицето има право съгласно прилаганото от институцията 
законодателство, докато разпоредбите на параграф 1 станат приложими по отношение 
на тази институция, или докато съответното лице отговаря на условията за такива 
обезщетения.“

С оглед на това Комисията не може да определи дали плащането на италианската 
пенсия е прекъснато основателно или неоснователно и ако това е така, на основанието 
на коя разпоредба от италианското законодателство. Тя изразява съжаление, че 
вносителят на петицията не е получил отговор на искането си за информация от страна 
на INPS. Въпреки това, тъй като преди всичко държавите членки и техните институции, 
включително съдебните им органи, гарантират правилното прилагане на 
законодателството (включително законодателството на ЕС), Комисията може 
единствено да посъветва вносителя на петицията да потърси правна защита на това 
равнище.

Той може също така да се свърже чрез интернет с мрежата за решаване на проблеми в 
рамките на вътрешния пазар (SOLVIT) (http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm), 
която представлява мрежа, свързваща националните администрации на всички държави 
– членки на Европейския съюз. На SOLVIT се възлага задачата за намиране на бързо 
решение на проблемите, възникващи във връзка с прилагането на правилата, уреждащи 
вътрешния пазар, от страна на държавите членки, без да са необходими правни 
действия. При това обаче вносителят на петицията следва да положи усилия това да не 
доведе до спиране на сроковете за съдебни производства в дадена държава членка и 
следователно до по-малко ефективна защита на правата му в сравнение с мерките, 
предприети на национално равнище.

Заключение

Информацията, предоставена от вносителя на петицията, е недостатъчна, за да се 
определи дали правото на ЕС не е спазено от INPS. Във всеки случай спирането на 
плащането на пенсията от INPS не може да се основава на член 43, параграф 2 от 
Регламент (ЕИО) № 1408/71, който принципно предвижда продължаване на плащането 
на обезщетение за инвалидност от една държава членка и  в случаите, когато пенсията 
за инвалидност, изплащани от друга държава членка, се преобразува в пенсия за 
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старост. С цел да защити правата си, на вносителя на петицията може да бъде 
препоръчано да потърси защита на национално равнище или да се свърже със SOLVIT, 
като в този случай той следва също така да предостави своя личен осигурителен номер 
(PIN) от Италия, с цел да се даде възможност за по-лесно откриване на неговото досие.


