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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1691/2012, którą złożył Erwin Michaeler (Niemcy) w sprawie jego
emerytury włoskiej i włoskiego zakładu ubezpieczeń emerytalnych INPS 

1. Streszczenie petycji

Od momentu ukończenia 65 roku życia składający petycję pobiera emeryturę z włoskiego 
zakładu ubezpieczeń emerytalnych INPS. Wcześniej, między 55 a 60 rokiem życia, 
otrzymywał rentę inwalidzką. Składający petycję zastanawia się, dlaczego nie otrzymywał 
świadczeń z Włoch między 60 a 65 rokiem życia. W listopadzie 2012 r. zwrócił się z tym 
pytaniem do INPS, lecz jeszcze nie otrzymał odpowiedzi. Jego zakład ubezpieczeń 
emerytalnych w Niemczech również zwrócił się na piśmie do INPS w tej sprawie już 
w 2008 r., lecz nie uzyskał odpowiedzi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego przewiduje się koordynację, a 
nie harmonizację systemów zabezpieczeń społecznych. Prawo Unii nie ogranicza uprawnień 
państw członkowskich w zakresie organizowania własnych systemów zabezpieczenia 
społecznego, a wobec braku harmonizacji na szczeblu UE to w przepisach każdego z państw 
członkowskich określa się warunki udzielania świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz 
kwotę takich świadczeń i okres ich udzielania. Korzystając z tego prawa, państwa 
członkowskie muszą jednak przestrzegać przepisów prawa Unii Europejskiej, a zwłaszcza 
przepisów rozporządzeń WE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
które ustanawiają wspólne przepisy i zasady, których władze krajowe muszą przestrzegać.
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Artykuł 43 rozporządzenia EWG nr 1408/71, które obowiązywało w odnośnym okresie, 
przewiduje, że zamiana renty inwalidzkiej na świadczenie z tytułu starości w ramach 
ustawodawstwa jednego lub kilku państw członkowskich nie ma wpływu na kontynuację 
wypłaty renty inwalidzkiej przewidzianej w ramach ustawodawstwa innego państwa 
członkowskiego. Artykuł 43 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia stwierdza, że: w 
przypadkach gdy osoba pobierająca świadczenia z tytułu inwalidztwa uprawniona jest do 
ubiegania się o przyznanie świadczenia z tytułu starości na podstawie ustawodawstwa 
jednego lub kilku państw członkowskich, zgodnie z przepisami art. 49, każda instytucja, 
zobowiązana do udzielania świadczeń z tytułu inwalidztwa na podstawie ustawodawstwa 
państwa członkowskiego, kontynuuje wypłacanie takiej osobie świadczeń z tytułu 
inwalidztwa, do których zainteresowany ma prawo na podstawie stosowanego przez tę 
instytucję ustawodawstwa, aż do chwili, gdy przepisy ust. 1 będą miały zastosowanie do tej 
instytucji lub tak długo, jak zainteresowany spełnia warunki dotyczące takich świadczeń.

Wobec powyższego Komisja nie może stwierdzić, czy wstrzymanie wypłaty włoskiej 
emerytury było słuszne, a jeśli tak, to na podstawie jakich przepisów włoskiego prawa. 
Komisja wyraża ubolewanie, że składający petycję nie otrzymał żadnej odpowiedzi od INPS 
w związku z jego wnioskiem o udzielenie informacji w tym zakresie. Niemniej jednak, 
ponieważ to w gestii przede wszystkim państw członkowskich i ich instytucji, a także ich 
organów sądowych, leży zapewnienie poprawnego wdrażania prawa (w tym prawa UE), 
Komisja może udzielić składającemu petycje jedynie porady, by ten domagał się na tym 
etapie rekompensaty.

Składający petycję może także szukać porady za pośrednictwem internetu w systemie 
SOLVIT (http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm), który łączy administracje krajowe 
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem systemu SOLVIT jest szybkie 
rozwiązywanie problemów powstałych na skutek stosowania przez państwa członkowskie 
przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, bez konieczności podejmowania działań 
prawnych. Korzystając z tej opcji, składający petycję powinien pamiętać, iż nie spowoduje to 
zawieszenia terminów postępowań sądowych w państwie członkowskim, w związku z czym 
wiąże się to z mniej skuteczną ochroną praw składającego petycję niż w przypadku działań 
podjętych na szczeblu krajowym. 

Wniosek

Informacje przekazane przez składającego petycję są niewystarczające, by stwierdzić, czy 
INPS naruszył prawo UE. W każdym razie zawieszenie wypłaty świadczeń emerytalnych 
przez INPS nie może opierać się na art. 43 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, które 
zasadniczo przewiduje kontynuację wypłaty świadczeń z tytułu inwalidztwa w jednym 
państwie członkowskim, także w przypadkach gdy wypłacane z innego państwa świadczenia 
z tytułu inwalidztwa zostały zamienione na świadczenia emerytalne. Aby bronić swoich praw, 
składający petycję może ubiegać się o rekompensatę na szczeblu krajowym lub skorzystać z 
systemu SOLVIT, w którym to przypadku składający petycję powinien dostarczyć także swój 
włoski osobisty numer ubezpieczenia w celu łatwiejszej identyfikacji jego akt.


