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Temats: Lūgumraksts Nr. 1691/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Erwin 
Michaeler, par viņa Itālijas pensiju un Itālijas pensiju aģentūru INPS

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kopš 65 gadu vecuma sasniegšanas saņem vecuma pensiju no Itālijas 
pensiju aģentūras INPS. Iepriekš vecumā no 55 līdz 60 gadiem viņš saņēma invaliditātes 
pensiju. Lūgumraksts iesniedzējs pauž neizpratni, kādēļ viņš nav saņēmis Itālijas pensiju 
vecumā no 60 līdz 65 gadiem. Viņš vērsās ar šo jautājumu INPS 2012. gada novembrī, bet 
atbildi līdz šim nav saņēmis. Arī viņa Vācijas pensiju aģentūra šajā jautājumā rakstiski vērsās 
INPS jau 2008. gadā, bet atbildi nesaņēma.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 9. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu, nevis saskaņošanu. ES tiesību aktos netiek ierobežotas dalībvalstu pilnvaras 
organizēt savas sociālā nodrošinājuma sistēmas, un, ja nav saskaņotu noteikumu Savienības 
līmenī, katra dalībvalsts savos tiesību aktos var paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek 
piešķirti sociālā nodrošinājuma pabalsti, kā arī šo pabalstu apjomu un piešķiršanas periodu. 
Tomēr, īstenojot šo kompetenci, dalībvalstīm ir jāievēro Savienības tiesību akti, it īpaši 
nosacījumi EK regulās par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, ar kurām paredzēti 
kopīgi noteikumi un principi, kas jāievēro visām valstu iestādēm.

Ar 43. pantu Regulā (EEK) Nr. 1408/71, kura bija spēkā attiecīgajā periodā, paredzēts, ka 
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invaliditātes pabalsta konvertēšana vecuma pabalstā saskaņā ar vienas vai vairāku dalībvalstu 
tiesību aktiem neietekmē tāda invaliditātes pabalsta izmaksas turpināšanu, kas jāsaņem 
saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem. Šīs regulas 43. panta 2. punktā norādīts: 
„Gadījumā, ja kāda persona, kas saņem invaliditātes pabalstu, pamatojoties uz 49. pantu, var 
iesniegt prasību par vecuma pabalstiem saskaņā ar vienas vai vairāku citu dalībvalstu tiesību 
aktiem, tad jebkura institūcija, kura ir atbildīga par invaliditātes pabalstu nodrošināšanu 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, turpina nodrošināt šādai personai invaliditātes pabalstus, 
uz kuriem tai ir tiesības saskaņā ar tiesību aktiem, ko tā piemēro, līdz tam laikam, kad 
attiecībā uz šo institūciju kļūst piemērojams 1. punkts, vai tik ilgi, kamēr attiecīgā persona 
atbilst nosacījumiem uz šādiem pabalstiem.”

Ņemot vērā minēto, Komisija nevar noteikt, vai Itālijas pensijas maksājumi tika pārtraukti 
pamatoti vai nē, un, ja pamatoti, — uz kura Itālijas tiesību aktu nosacījuma pamata. Tā pauž 
nožēlu, ka lūgumraksta iesniedzējs nav saņēmis atbildi uz savu informācijas pieprasījumu no 
INPA. Tomēr, tā kā par pareizu tiesību aktu (ieskaitot ES tiesību aktus) īstenošanu 
galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis un to iestādes, ieskaitot tiesu iestādes, Komisija var 
vienīgi ieteikt lūgumraksta iesniedzējam pieprasīt tiesisko aizsardzību šajā līmenī.

Viņš var arī sazināties ar SOLVIT ar interneta starpniecību 
(http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm); SOLVIT ir tīkls, kurā apvienotas visu Eiropas 
Savienības dalībvalstu pārvaldes iestādes.  SOLVIT ir uzticēts uzdevums ātri atrast 
risinājumus problēmām, kuras radušās, dalībvalstīm piemērojot noteikumus, kas reglamentē 
iekšējo tirgu, bez tiesvedības. Tomēr, šādi rīkojoties, viņam jāraugās, lai tas neizraisa 
tiesvedības termiņu aizturēšanu dalībvalstī un līdz ar to mazāk efektīvu viņa tiesību 
aizsardzību nekā valsts līmenī veiktās darbības. 

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija nav pietiekama, lai noteiktu, vai INPS nav 
ievērojusi ES tiesību aktus. Jebkurā gadījumā INPS pensijas maksājumu pārtraukšana nevar 
būt balstīta uz 43. panta 3. punktu Regulā (EEK) Nr. 1408/71, kurā būtībā paredzēts, ka 
dalībvalstij jāturpina maksāt invaliditātes pabalsts arī, ja citas dalībvalsts izmaksātā 
invaliditātes pensija ir konvertēta vecuma pensijā. Lai aizsargātu savas tiesības, lūgumraksta 
iesniedzējam tiek ieteikts pieprasīt tiesisko aizsardzību valsts līmenī vai sazināties ar SOLVIT, 
šādā gadījumā viņam jānorāda arī savs Itālijas personīgais apdrošināšanas numurs (PIN), lai 
atvieglotu viņa lietas atrašanu.


