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Tárgy: Erwin Michaeler német állampolgár által benyújtott 1691/2012. számú 
petíció az olasz nyugdíjáról és az olasz INPS nyugdíjpénztárról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 65 éves kora óta öregségi nyugdíjban részesül az olasz INPS 
nyugdíjpénztártól. Korábban, 55 és 60 éves kora között rokkantsági nyugdíjban részesült. A 
petíció benyújtója nem érti, hogy miért nem részesült olasz nyugdíjban 60 és 65 éves kora 
között. 2012 novemberében feltette ezt a kérdést az INPS-nek, de még nem kapott választ rá. 
Német nyugdíjpénztára is írt az INPS-nek ebben az ügyben még 2008-ban, azonban nem 
kapott választ.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

A szociális biztonság területén hatályos uniós jog a szociális biztonsági rendszerek 
koordinációját és nem harmonizációját írja elő. Az uniós jog nem korlátozza a tagállamok arra 
vonatkozó hatáskörét, hogy szociális biztonsági rendszereiket megszervezzék, és uniós szintű 
harmonizáció hiányában az egyes tagállamok jogszabályainak kell megállapítaniuk azokat a 
feltételeket, amelyek teljesülése mellett a szociális biztonsági ellátás biztosított, valamint a 
szóban forgó juttatások összegét és időtartamát. Ugyanakkor e hatáskör gyakorlása során a 
tagállam köteles megfelelni az uniós jognak és különösen a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló EK rendeleteknek, amelyek valamennyi nemzeti hatóság által 
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betartandó közös szabályokat és elveket állapítottak meg.

A kérdéses időpontban hatályos 1408/71/EGK rendelet 43. cikke előírja, hogy a rokkantsági 
ellátás öregségi ellátássá való átalakítása egy vagy több tagállam joga keretében nem érinti az 
egy másik tagállam jogszabályai szerint járó rokkantsági ellátás kifizetésének folytatását. E 
rendelet 43. cikkének (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „Ha a rokkantsági ellátásban 
részesülő egy vagy több tagállam jogszabályai szerint öregségi ellátásra tarthat igényt a 49. 
cikkel összhangban, az az intézmény, amely rokkantsági ellátások biztosítására köteles, az 
általa alkalmazott jogszabályok szerint továbbra is biztosítja azokat a rokkantsági ellátásokat 
az érintett személynek melyekre az jogosult, mindaddig, amíg ezen intézmény tekintetében az 
(1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni vagy addig, amíg az érintett személy teljesíti 
az ezekre az ellátásokra vonatkozó feltételeket.”

Erre való tekintettel a Bizottság nem képes annak megállapítására, hogy az olasz nyugdíj 
kifizetésének megszakítására jogosan vagy jogtalanul került sor, és amennyiben ez utóbbi 
történt, az olasz jog mely rendelkezése képezte az intézkedése alapját. A Bizottság sajnálattal 
állapítja meg, hogy a petíció benyújtója információkérésére nem kapott választ az INPS-től. 
Ugyanakkor mivel elsősorban a tagállamok és intézményeik, így bírói hatóságaik feladata a 
jogszabályok (így az uniós jog) megfelelő végrehajtásának biztosítása, a Bizottság csak azt a 
tanácsot tudja adni a petíció benyújtójának, hogy ezen a szinten keressen jogorvoslatot.

Felveheti a kapcsolatot a SOLVIT-tal is interneten keresztül 
(http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm), amely egy az Európai Unió minden 
tagállamának nemzeti adminisztrációját összekötő hálózat. A SOLVIT feladata, hogy gyors 
megoldást találjon a belső piacot igazgató szabályok tagállami alkalmazásából eredő 
problémákra, anélkül, hogy bírósági eljárásra volna szükség. Ennek során azonban ügyelnie 
kell arra, hogy ez ne eredményezze az adott tagállamban a jogi eljárás tekintetében érvényes 
határidők felfüggesztését és ezáltal jogainak a nemzeti szintű jogi fellépésnél kevésbé 
hatékonyabb védelmét. 

Következtetés

A petíció benyújtója által biztosított információ nem elégséges annak megállapításához, hogy 
az INPS figyelmen kívül hagyta-e az uniós jogot. A nyugdíj folyósításának INPS általi 
felfüggesztése ugyanakkor semmi esetre sem alapozható az 1408/71/EGK rendelet 43. 
cikkének (2) bekezdésére, amely lényegében úgy rendelkezik, hogy a valamely tagállam 
részéről járó rokkantsági ellátást akkor is tovább kell folyósítani, ha az egy másik tagállam 
által fizetett rokkantsági ellátást öregségi nyugdíjjá változtatták. Jogai védelme érdekében azt 
a tanácsot adhatjuk a petíció benyújtójának, hogy keressen jogorvoslatot nemzeti szinten, 
vagy vegye fel a kapcsolatot a SOLVIT-tal, mely esetben aktája könnyebb azonosíthatósága 
érdekében meg kell adnia olasz személyes biztosítási számát is (PIN).


