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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

16.12.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0260/2011 dėl pensininkų teisių paisymo, kurią pateikė Italijos 
pilietė Lucia Leonardo, velionio vyro pavardė Barbera

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, Belgijoje gyvenanti Italijos pilietė, 1968 m. mirus vyrui, iš Italijos 
nacionalinio socialinės apsaugos instituto (it. INPS) Enos skyriaus gavo minimalią našlės 
pensiją. Ši pensija buvo perskaičiuota ir sumažinta nuo 1999 m. birželio 1 d., dienos, kai jai 
buvo išmokėta belgiška pensija. Toks perskaičiavimas neatitinka Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 ir buvo ištaisytas Romos Teismo 2002 m. sausio 28 d. nutartimi.

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad INPS nesilaiko šios nutarties ir jau nežinia kelintą kartą 
perskaičiavo minėtą pensiją, reikalaudama grąžinti 5 423,76 EUR sumą už laikotarpį nuo 
2006 m. sausio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Komisijos pastabos:

„Apskritai ES teisės aktais socialinės apsaugos srityje nustatytas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne suderinimas. ES teise neapribojama valstybių narių teisė nustatyti 
socialinės apsaugos sistemas ir kadangi ši sritis nesuderinta ES lygmeniu kiekviena valstybė 
narė nustato sąlygas, kuriomis suteikiamos socialinės išmokos, taip pat tokių išmokų dydį ir 
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laikotarpį, kuriuo jos teikiamos. Tačiau naudodamosi šia teise valstybės narės privalo laikytis 
ES teisės, o ypač Sutarties nuostatų dėl darbuotojų judėjimo laisvės, kuriomis kiekvienam 
Europos Sąjungos piliečiui suteikiama laisvė judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, taip 
pat privalo laikytis Reglamento (EB) Nr. 883/2004, kuriuo nustatomos bendros taisyklės ir 
principai, kurių taikydamos nacionalinę teisę turi laikytis visos nacionalinės valdžios 
institucijos, nuostatų. Taisyklėmis užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinės teisės 
aktus būtų vadovaujamasi pagrindiniais vienodų sąlygų užtikrinimo ir nediskriminavimo 
principais. 

Gavusi peticiją Komisija susisiekė su Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
administracinės komisijos nariu Italijoje, kuris 2011 m. spalio 7 d. laiške pateikė tokį 
atsakymą:

„Peticijos pateikėja našlės pensijos gavėja tapo 1968 m. gegužės 1 d. Ši pensija iki 1999 m. 
gegužės 5 d. buvo tinkamai padidinta iki minimalios pensijos dydžio. Nuo 1999 m. 
birželio mėn. paskyrus Belgijos institucijos mokamą našlės pensiją minėta pensija buvo 
perskaičiuota remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 1247/92 Nacionalinės socialinės apsaugos 
instituto (INPS) generalinio direktorato 1992 m. spalio 29 d. raštu Nr. 17 594 nustatytose 
taisyklėse įtvirtinta tvarka. Perskaičiavus išmokas nustatyta 2 447,18 EUR neteisingai 
sumokėta išmoka, apie kurią pranešta tinkama tvarka, ir kuri susidarė dėl neteisingai išmokėtų 
iki minimalios pensijos dydžio padidintų išmokų. Minėta pensininkė 2000 m. birželio 19 d. 
tokį perskaičiavimą administracine tvarka apskundė Sede provincijos komitetui, šis komitetas 
2001 m. spalio 4 d. posėdyje skundą atmetė. 2001 m. vasario 7 d. pensininkė kreipėsi į teismą, 
procesas baigėsi teismo sprendimu Nr. 2084/2002, kurį Romos apylinkės teisės biuras 
perdavė 2002 m. balandžio 24 d., o Enos biuras gavo 2002 m. gegužės 13 d. 

Taip pat pažymėtina, kad peticijos pateikėjos gimimo data šiame sprendime nebuvo nurodyta, 
siekiant išvengti painiavos dėl tokią pat pavardę turinčio žmogaus, tad buvo paprašyta pateikti 
trūkstamą informaciją. 

2011 m. gegužės 31 d. pensininkei buvo pranešta apie 5 423,76 EUR neteisingai išmokėtą 
išmoką, susidariusią dėl papildomo mokėjimo 2010 m. gegužės 28 d. Šis neteisingai 
išmokėtas mokėjimas atsirado dėl užsienio labdaros organizacijos neteisingų elektroninių 
duomenų, pateiktų iš užsienio gautų pajamų formose už 2006 ir 2007 m., kuriose tiesioginės 
pensijos suma buvo supainiota su našlės pensijos suma.

2011 m. spalio 5 d. pensija buvo perskaičiuota remiantis minėtu teismo sprendimu, o iš 
užsienio gautų pajamų formose padaryta duomenų perdavimo klaida ištaisyta.
Tai reiškia, kad pradedant nuo 2011 m. lapkričio mėn. bus mokama naujoji patikslinta 
išmokos suma (287,87 EUR).

Tai pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad atsižvelgdamas į jau pradėtos sprendimo vykdymo 
procedūros eigą ir rezultatus, siekdamas atgauti dėl pirmiau paaiškintų priežasčių įsiskolintas 
sumas ir laukdamas iš peticijos pateikėjos interesams atstovaujančio advokatų biuro 
patvirtinimo apie visą sumokėtą įmoką INPS įšaldė per laikotarpį nuo 1999 m. birželio 1 d. iki 
2011 m. spalio 31 d. neišmokėtas sumas.“
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Komisija pabrėžia, jog Italijos valdžios institucijos patvirtino, kad pensija perskaičiuota 
remiantis 2002 m. Italijos teismo priimtu sprendimu. Dėl per laikotarpį nuo 1999 m. birželio 
1 d. iki 2011 m. spalio 31 d. neišmokėtų sumų Italijos valdžios institucijos pranešė, kad 
išmokos buvo įšaldytos siekiant susigrąžinti 2006 ir 2007 m. neteisingai išmokėtų išmokų 
sumos dydį atitinkančią sumą.

Peticijos pateikėjai skundžiantis dėl Italijos institucijos pritaikyto grįžtamojo poveikio, reikėtų 
pabrėžti tai, kad ES teise galima užtikrinti tik nacionalinių nuostatų socialinės apsaugos srityje 
koordinavimą. Europos Teisingumo Teismas savo 2003 m. birželio 19 d. sprendime byloje 
Nr. C-34/02 (Pasquini) pabrėžė, kad nepagrįstai sumokėtų sumų atvejais taikytina tik 
nacionalinė teisė, jei nacionalinėje teisėje laikomasi ES lygiavertiškumo (t. y. nacionalinės 
teisės nuostatos dėl iš Bendrijos laisvės taikymo atsirandantiems atvejams negali būti mažiau 
palankios už vien vidaus atvejams taikomas nuostatas) ir veiksmingumo (t. y. dėl nacionalinės 
teisės nuostatų ES nustatytų teisių įgyvendinimas neturi tapti praktiškai neįmanomas arba 
pernelyg sudėtingas) principų. 

Išvada 

Remdamasi turima informacija Komisija nenustatė jokio ES teisės aktų pažeidimo.“


