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Tema: Peticija Nr. 1691/2012 dėl Italijoje gaunamos pensijos ir Italijos pensijų 
draudimo agentūros INPS, kurią pateikė Vokietijos pilietis Erwin Michaeler 

1. Peticijos santrauka

Nuo tada, kai sulaukė 65 metų, peticijos pateikėjas gauna senatvės pensiją iš Italijos pensijų 
draudimo agentūros INPS. Anksčiau, būdamas 55–60 metų amžiaus, peticijos pateikėjas gavo 
neįgalumo pensiją. Peticijos pateikėjas nori žinoti, kodėl būdamas 60–65 metų amžiaus 
negavo pensijos iš Italijos. 2012 m. lapkričio mėn. jis pateikė šį klausimą agentūrai INPS, bet 
kol kas negavo jokio atsakymo. Peticijos pateikėjo pensijos draudimo agentūra Vokietijoje 
taip pat kreipėsi šiuo klausimu į agentūrą INPS, bet jokio atsakymo negavo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„ES teisės aktuose socialinės apsaugos srityje numatomas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne suderinimas. ES teisės aktais neapribojama valstybių narių teisė tvarkyti
savo socialinės apsaugos sistemas ir, kadangi ši sritis nesuderinta ES lygmeniu, kiekviena 
valstybė narė savo teisės aktais nustato sąlygas, kuriomis suteikiama teisė gauti socialinio 
draudimo išmokas, taip pat tokių išmokų dydį ir laikotarpį, kuriuo jos skiriamos. Tačiau 
naudodamosi šia teise valstybės narės turi laikytis Sąjungos teisės ir ypač Europos Komisijos 
reglamentų dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, kuriomis nustatytos bendros 
taisyklės ir principai, privalomi visoms nacionalinėms valdžios institucijoms.

Reglamento (EEB) Nr. 1408/71, kuris galiojo minimu laiku, 43 straipsnyje teigiama, kad 



PE519.771v01-00 2/2 CM\1004611LT.doc

LT

invalidumo išmokos pakeitimas senatvės pensija pagal vienos ar kelių valstybių narių 
įstatymus neturi įtakos tolesniam invalidumo išmokos mokėjimui pagal kitos valstybės narės 
įstatymus. Šio reglamento 43 straipsnio 2 dalyje teigiama: „jeigu asmuo, gaunantis 
invalidumo išmoką, pagal 49 straipsnį įgyja teisę gauti senatvės išmokas pagal vienos ar 
daugiau valstybių narių teisės aktus, bet kuri už invalidumo išmokų mokėjimą atsakinga 
įstaiga pagal valstybės narės teisės aktus ir toliau tokiam asmeniui moka invalidumo išmoką, į 
kurią jis įgijo teisę pagal jos administruojamus teisės aktus, tol, kol ta įstaiga galės taikyti 1 
dalies nuostatas arba tol, kol atitinkamas asmuo įvykdys sąlygas tokioms išmokoms gauti“.

Atsižvelgdama į tai Komisija negali nustatyti, ar teisingai buvo sustabdytas Italijos pensijos 
mokėjimas ir, jei taip, remiantis kokia Italijos teisės nuostata tai buvo padaryta. Komisija 
apgailestauja, kad peticijos pateikėjas iš agentūros INPS negavo jokio atsakymo į prašymą 
pateikti informaciją. Tačiau kadangi visų pirma už tinkamą teisės aktų (taip pat ir ES teisės) 
įgyvendinimą yra atsakingos valstybės narės ir jų institucijos, įskaitant ir teismus, Komisija 
gali tik patarti peticijos pateikėjui ginti savo teises šiuo lygmeniu.

Taip pat jis gali internetu kreiptis į SOLVIT (http://ec.europa.eu/solvit/site/index_lt.htm) –
visų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių administracijų tinklą. SOLVIT įgaliotas 
rasti greitus sprendimus į problemas, kurios kyla dėl valstybių narių taikomų vidaus rinkos 
taisyklių nesiimant teisinių veiksmų. Tačiau tai darydamas peticijos pateikėjas turi būti 
atsargus, kad nepraleistų terminų teisiniams procesams valstybėje narėje pardėti ir taip 
neprarastų galimybės veiksmingiau apginti savo teises nacionaliniu lygmeniu.

Išvada

Peticijos pateikėjo pateiktos informacijos nepakanka nustatyti, ar agentūra INPS nepaisė ES 
teisės reikalavimų. Bet kokiu atveju agentūros INPS nutrauktas pensijų mokėjimas negali būti 
pagrįstas Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 43 straipsnio 2 dalimi, kurioje iš esmės teigiama, 
kad viena valstybė narė turi tęsti invalidumo išmokas tais atvejais, kai kitoje valstybėje narėje 
mokama invalidumo pensija pakeičiama į senatvės pensiją. Siekiant apsaugoti peticijos 
pateikėjo teises, jam būtų galima patarti siekti savo teisių gynimo nacionaliniu lygmeniu arba 
kreiptis į tinklą SOLVIT; tokiu atveju jis turėtų pateikti ir savo Italijos asmens draudimo 
numerį (PIN), kad būtų lengviau rasti jo bylą.“


