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Om: Andragende 1691/2012 af Erwin Michaeler, tysk statsborger, om sin
italienske pension og det italienske pensionsselskab INPS 

1. Sammendrag

Andrageren har, siden han fyldte 65 år, modtaget alderspension fra det italienske 
pensionsagentur INPS. Han modtog tidligere en invalidepension mellem 55 og 60 år. 
Andrageren undrer sig over, hvorfor han ikke modtog pension fra Italien mellem 60 og 65 år. 
Han stillede dette spørgsmål til INPS i november 2012, men har endnu ikke fået svar. Hans 
tyske pensionsselskab skrev ligeledes til INPS om dette så langt tilbage som 2008, men fik 
ikke svar.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juli 2013). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

"EU-retten inden for social sikkerhed fastlægger bestemmelser om samordning og ikke 
harmonisering af de sociale sikringsordninger. EU-retten begrænser ikke medlemsstaternes 
beføjelse til selv at fastlægge deres sociale sikringsordninger, og i fraværet af harmonisering 
på EU-plan er det hver enkelt medlemsstats lovgivning, der fastsætter betingelserne for 
bevilling af sociale ydelser såvel som størrelsen af sådanne ydelser og den periode, for 
hvilken de bevilliges. Når medlemsstaterne udøver denne kompetence, skal de imidlertid 
overholde EU-retten og navnlig bestemmelserne i EF-forordningerne om samordningen af 
sociale sikringsordninger, som fastsætter de fælles regler og principper, der skal overholdes af 
alle nationale myndigheder.
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Artikel 43 i forordning (EØF) nr. 1408/71, der fandt anvendelse på det pågældende tidspunkt, 
fastsætter, at konverteringen af en invaliditetsydelse til en alderspension i henhold til en eller 
flere medlemsstaters lovgivning ikke påvirker den fortsatte udbetaling af invaliditetsydelser 
efter lovgivningen i en anden medlemsstat. Artikel 43, stk. 2, i denne forordning har følgende 
ordlyd: "Enhver institution i en medlemsstat, som det påhviler at udrede ydelser ved 
invaliditet, skal fortsat yde en person, der modtager sådanne ydelser, og som kan gøre krav på 
ydelser i anledning af alderdom efter lovgivningen i andre medlemsstater i medfør af reglerne 
i artikel 49, de invaliditetsydelser, han har ret til efter den for den pågældende institution 
gældende lovgivning, indtil det tidspunkt, da bestemmelserne i stk. 1 kommer til anvendelse 
for denne institutions vedkommende, eller så længe, den pågældende opfylder de foreskrevne 
betingelser for at opnå disse ydelser."

Kommissionen er i lyset heraf ikke i stand til at fastslå, hvorvidt udbetalingen af den 
italienske pension med rette eller urette blev afbrudt og i så fald på grundlag af hvilken 
bestemmelse i italiensk ret. Kommissionen beklager, at andrageren ikke har modtaget svar på 
sin anmodning om oplysninger fra INPS. Det er imidlertid først og fremmest op til 
medlemsstaterne og deres institutioner, herunder deres retsmyndigheder, at sikre en korrekt 
gennemførelse af lovgivningen (herunder EU-lovgivningen), og Kommissionen kan kun 
anbefale anlægge sag på dette stadie.

Andrageren kan desuden kontakte SOLVIT via webstedet 
(http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm), som er et netværk, der forbinder de nationale 
myndigheder i alle EU's medlemsstater. SOLVIT har fået til opgave at finde hurtige løsninger 
på problemer, der opstår som følge af medlemsstaternes anvendelse af reglerne for det indre 
marked uden at skulle gå rettens vej. Andrageren bør dog i den forbindelse sikre sig, at dette 
ikke fører til suspension af frister for retssager i en medlemsstat og en derved mindre effektiv 
beskyttelse af hans rettigheder end de foranstaltninger, der er truffet på nationalt plan. 

Konklusion

De af andrageren fremsendte oplysninger er utilstrækkelige til at kunne fastslå, hvorvidt EU-
retten er blevet tilsidesat af INPS. Standsningen af pensionsudbetalingen hos INPS kan under 
alle omstændigheder ikke baseres på artikel 43, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1408/71, som 
grundlæggende fastsætter den fortsatte udbetaling af invaliditetsydelser fra en medlemsstat i 
tilfælde, hvor invaliditetspensionen fra en anden medlemsstat er blevet konverteret til en 
alderspension. For at beskytte sine rettigheder kan andrageren tilrådes at anlægge sag på 
nationalt plan eller kontakte SOLVIT, i hvilket tilfælde han desuden bør anføre sit italienske 
personlige forsikringsnummer (PIN) med henblik på at lette identifikationen af hans 
sagsmappe."


