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Ref.: Petiția nr. 1691/2012, adresată de Erwin Michaeler, de cetățenie germană, privind 
pensia sa italiană și agenția de pensii italiană INPS 

1. Rezumatul petiției

De la împlinirea vârstei de 65 de ani, petiționarul beneficiază de o pensie pentru limită de 
vârstă din partea agenției de pensii italiene INPS. Anterior, de la vârsta de 55 de ani până la 
60 de ani, a primit o pensie de invaliditate. Petiționarul dorește să afle motivul pentru care nu 
a primit o pensie din partea Italiei între vârsta de 60 de ani și 65 de ani. El a adresat această 
întrebare agenției INPS în noiembrie 2012, dar nu a primit încă niciun răspuns. De asemenea, 
agenția sa de pensii germană a scris agenției INPS încă din 2008, dar nu a primit niciun 
răspuns.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, iar nu armonizarea 
sistemelor de securitate socială. Legislația UE nu limitează competența statelor membre de a-
și organiza sistemele de securitate socială și, în lipsa unei armonizări la nivelul Uniunii, 
legislația fiecărui stat membru este cea care stabilește condițiile de acordare a prestațiilor de 
securitate socială, precum și cuantumul acestor prestații și perioada pentru care sunt acordate. 
Cu toate acestea, în exercitarea acestei competențe statele membre trebuie să respecte dreptul 
Uniunii și, în special, prevederile regulamentelor CE privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială, care au stabilit norme și principii comune care trebuie respectate de toate 
autoritățile naționale.
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Articolul 43 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, aplicabil la momentul respectiv, prevede că 
conversia unei prestații de invaliditate într-o pensie pentru limită de vârstă în conformitate cu 
legislația unuia sau a mai multor state membre nu afectează continuarea plății prestației de 
invaliditate datorate în temeiul legislației unui alt stat membru. Articolul 43 alineatul (2) din 
prezentul regulament prevede: „În cazul în care o persoană care primește prestații de 
invaliditate poate, în temeiul articolului 49, să solicite prestații de limită de vârstă în 
conformitate cu legislația altor state membre, orice instituție a unui stat membru care 
răspunde de furnizarea prestațiilor de invaliditate continuă să furnizeze acestei persoane 
prestațiile de invaliditate la care are dreptul în conformitate cu legislația pe care o aplică până 
când dispozițiile alineatului (1) devin aplicabile în privința acelei instituții sau atât timp cât 
persoana respectivă îndeplinește condițiile pentru acordarea unor astfel de prestații.”

Având în vedere acest lucru, Comisia nu este în măsură să stabilească dacă plata pensiei 
italiene a fost întreruptă în mod corect sau în mod eronat și, în acest caz, pe baza căror 
dispoziții de drept italian. Comisia regretă că petiționarul nu a primit niciun răspuns la cererea 
sa de informații din partea INPS. Cu toate acestea, întrucât le revine în primul rând și mai ales 
statelor membre și instituțiilor lor, inclusiv autorităților judiciare, sarcina să asigure punerea 
corectă în aplicare a legislației (inclusiv legislația UE), Comisia poate doar să recomande 
petiționarului să solicite despăgubiri la acest nivel.

A c e s t a  poate, de asemenea, să contacteze SOLVIT prin internet 
(http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm), care este o rețea de legătură între administrațiile 
naționale ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene. SOLVIT are sarcina de a găsi soluții 
rapide la problemele care decurg din aplicarea de către statele membre a normelor care 
reglementează piața internă fără a fi necesară o acțiune în justiție. Cu toate acestea, la 
realizarea acestui lucru petiționarul ar trebui să se asigure că aceasta nu va conduce la 
suspendarea termenelor pentru procedurile judiciare dintr-un stat membru și, prin urmare, la o 
protecție mai puțin eficientă a drepturilor sale în comparație cu măsurile luate la nivel 
național. 

Concluzii

Informațiile prezentate de petiționar sunt insuficiente pentru a determina dacă legislația UE a 
fost luată în considerare de către INPS. În orice caz, suspendarea plății pensiei de către INPS 
nu se poate baza pe articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, care 
prevede practic continuarea plății pensiei de invaliditate din partea unui stat membru și în 
cazuri în care pensia de invaliditate plătită de un alt stat membru a fost transformată într-o 
pensie pentru limită de vârstă. Pentru protejarea drepturilor sale, se recomandă petiționarului 
să solicite despăgubiri la nivel național sau să contacteze SOLVIT, caz în care ar furniza, de 
asemenea, numărul său de asigurare personal (PIN) din Italia, pentru a permite o identificare 
mai ușoară a dosarului său.


