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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1691/2012, ktorú predkladá Erwin Michaeler, nemecký štátny občan, 
o svojom talianskom dôchodku a talianskej dôchodkovej agentúre INPS

1. Zhrnutie obsahu petície

Od dovŕšenia veku 65 rokov predkladateľ petície poberá starobný dôchodok od talianskej 
dôchodkovej agentúry INPS. Predtým vo veku 55 – 60 rokov dostával invalidný dôchodok.
Predkladateľa petície zaujíma, prečo nedostával dôchodok z Talianska vo veku 60 – 65 rokov.
Túto otázku položil agentúre INPS v novembri 2012, ale doteraz nedostal žiadnu odpoveď.
Jeho nemecká dôchodková agentúra o tom v roku 2008 tiež agentúre INPS napísala, ale 
nedostala odpoveď.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 9. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 20. septembra 2013)

Právnymi predpismi EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia sa zabezpečuje koordinácia, nie 
harmonizácia systémov sociálneho zabezpečenia. V práve EÚ sa neobmedzuje právomoc 
členských štátov organizovať svoje systémy sociálneho zabezpečenia, a ak neexistuje 
harmonizácia na úrovni Únie, je úlohou právnych predpisov každého členského štátu stanoviť 
podmienky, za akých sa poskytujú sociálne dávky, ako aj výšku týchto dávok a obdobie, 
počas ktorého sa poskytujú. Členské štáty však pri výkone tejto právomoci musia dodržiavať 
právne predpisy Únie a najmä ustanovenia nariadení ES o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia, v ktorých sa stanovujú spoločné pravidlá a zásady, ktoré musia dodržiavať 
všetky vnútroštátne orgány.
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V článku 43 nariadenia (EHS) č. 1408/71, ktoré sa uplatňovalo v predmetnom čase, sa 
ustanovuje, že zmena dávok v invalidite na dávky v starobe podľa právnych predpisov 
jedného alebo viacerých členských štátov neovplyvňuje pokračovanie vyplácania dávok 
v invalidite vyplývajúcich z právnych predpisov iného členského štátu. V článku 43 ods. 2 
tohto nariadenia sa uvádza: „Ak osoba poberajúca dávky v invalidite môže preukázať nárok 
na dávky v starobe podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov 
v súlade s článkom 49, ktorákoľvek inštitúcia zodpovedná za poskytovanie dávok v invalidite 
podľa právnych predpisov členského štátu pokračuje v poskytovaní dávok v invalidite takejto 
osobe, na ktoré má nárok podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, dovtedy, kým sa 
ustanovenia odseku 1 nestanú uplatniteľné vo vzťahu k tejto inštitúcii, alebo dovtedy, kým 
dotknutá osoba nesplní podmienky pre nárok na takéto dávky.“

Komisia so zreteľom na uvedené nevie určiť, či sa vyplácanie talianskeho starobného 
dôchodku prerušilo právom alebo nie, a ak áno, na základe ktorého ustanovenia talianskych 
právnych predpisov. Vyjadruje poľutovanie nad tým, že predkladateľ petície nedostal od 
agentúry INPS odpoveď na svoju žiadosť o informácie. Keďže zabezpečenie správneho 
vykonávania právnych predpisov (vrátane právnych predpisov EÚ) je v prvom rade na 
členských štátoch a ich inštitúciách a súdnych orgánoch, Komisia môže predkladateľovi 
petície len poradiť, aby sa o nápravu usiloval na tejto úrovni.

Môže sa tiež prostredníctvom internetu obrátiť na sieť SOLVIT 
(http://ec.europa.eu/solvit/site/index_sk.htm), čo je sieť, ktorá spája vnútroštátne správy 
všetkých členských štátov Európskej únie. Sieť SOLVIT má za úlohu nájsť rýchle riešenia 
problémov vyplývajúcich z uplatňovania pravidiel, ktorými sa riadi vnútorný trh, členskými 
štátmi bez potreby právnych krokov. Predkladateľ petície však pritom musí dávať pozor na to, 
aby to neviedlo k prerušeniu časových lehôt na súdne konania v členskom štáte, a preto 
k menej účinnej ochrane jeho práv v porovnaní s krokmi prijatými na vnútroštátnej úrovni.

Záver

Informácie predložené predkladateľom petície nepostačujú na určenie toho, či agentúra INPS 
porušila právne predpisy EÚ. V každom prípade prerušenie vyplácania dôchodku agentúrou 
INPS nemôže byť založené na článku 43 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1408/71, v ktorom sa 
v podstate ustanovuje pokračovanie vyplácania dávok v invalidite od jedného členského štátu 
aj v prípadoch, keď sa invalidný dôchodok vyplácaný iným členským štátom premenil na 
starobný dôchodok. Predkladateľovi petície sa na zabezpečenie ochrany jeho práv môže 
odporučiť usilovať sa o nápravu na vnútroštátnej úrovni alebo obrátiť sa na sieť SOLVIT, 
pričom v takom prípade by mal poskytnúť aj svoje talianske osobné číslo poistenia (PIN) na 
umožnenie jednoduchšej identifikácie svojho spisu.


