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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

16.12.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0260/2011, którą złożyła Lucia Leonardo wdowa Barbera (Włochy) 
w sprawie przestrzegania prawa do świadczeń emerytalnych

1. Streszczenie petycji

Po śmierci męża w 1968 r. składająca petycję, obywatelka włoska mieszkająca w Belgii, 
otrzymywała minimalną rentę rodzinną z INPS w Ennie (Włochy). Kiedy przyznano rentę 
belgijską, renta rodzinna została przeliczona i obniżona od dnia 1 czerwca 1999 r. Składająca 
petycję twierdzi, że przeliczenie to jest niezgodne z rozporządzeniem (EWG) nr 1408/71 i 
zostało skorygowane przez sąd rzymski w wyroku z dnia 28 stycznia 2002 r.

Informuje ona, że INPS nie przestrzega rzeczonego wyroku. Po raz kolejny organ ten 
przeliczył jej rentę, a teraz domaga się zwrotu 5 423,76 euro za okres od 1 stycznia 2006 r. do 
31 sierpnia 2011 r.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Uwagi Komisji

Ogólnie rzecz ujmując, na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego 
przewiduje się koordynację, a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. 
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 
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z tytułu zabezpieczenia społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres ich udzielania. 
Jednak wykonując takie uprawnienia, państwa członkowskie muszą postępować zgodnie z 
prawem Unii, w szczególności z postanowieniami Traktatu dotyczącymi swobody 
przemieszczania się pracowników, gdzie określono prawa każdego obywatela Unii 
Europejskiej do swobodnego przemieszczania się i zamieszkiwania na terytorium państw 
członkowskich, oraz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 określającym wspólne 
przepisy i zasady, których wszystkie organy krajowe muszą przestrzegać, stosując prawo 
krajowe. Przepisy te mają zapewnić to, by zastosowane ustawodawstwo krajowe nie 
naruszało podstawowych zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji. 

Po otrzymaniu petycji Komisja skontaktowała się z włoskim członkiem Komisji 
Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczeń Społecznych, od którego 
otrzymała pismo z dnia 7 października 2011 r. o następującym brzmieniu:

„Składającej petycję przyznano rentę rodzinną 1 maja 1968 r. Świadczenie to należycie 
podnoszono do wysokości renty minimalnej w okresie do 5 maja 1999 r. Począwszy od 
czerwca 1999 r. rentę przeliczono ze względu na przyznanie składającej petycję renty 
rodzinnej wypłacanej przez władze belgijskie zgodnie z przepisami ustanowionymi przez 
Dyrekcję Generalną INPS w piśmie nr 17594 z dnia 29 października 1992 r. zgodnie z 
rozporządzeniem EWG nr 1247/92. Wskutek przeliczenia świadczenia należycie 
poinformowano składającą petycję o przyznaniu jej nienależnej kwoty 2 447,18 euro, co 
wynikało z faktu nieuzasadnionego podwyższenia świadczenia do wysokości ustawowej renty 
minimalnej. Składająca petycję złożyła odwołanie administracyjne przeciwko decyzji o 
przeliczeniu renty do Komisji Prowincji Sede 19 czerwca 2000 r., ta jednak odrzuciła 
odwołanie podczas przesłuchania w dniu 4 października 2001 r. Dnia 7 lutego 2001 r. 
składająca petycję wystąpiła na drogę sądową, w wyniku czego 24 kwietnia 2002 r. sąd 
okręgowy w Rzymie ogłosił wyrok nr 2084/2002, otrzymany przez biuro w Ennie 13 maja 
2002 r. 

Należy również odnotować, że data urodzenia składającej petycję nie została uwzględniona 
we wspomnianym orzeczeniu, dlatego zażądano uzupełnienia brakujących danych, aby w ten 
sposób zapobiec ewentualnemu pomyleniu jej z innymi osobami o tym samym nazwisku. 

Dnia 31 maja 2011 r. poinformowano składającą petycję o wypłaceniu nienależnych 5 423,76 
euro w wyniku podwyższenia świadczenia 28 maja 2010 r. Nienależna wypłata spowodowana 
została przez zagraniczne stowarzyszenie Charitable Association, które przekazało 
nieprawidłowe dane elektroniczne w formularzach o zagranicznych dochodach w latach 2006 
i 2007, gdzie zamieniono miejscami kwotę renty bezpośredniej oraz renty rodzinnej.

Dnia 5 października 2011 r. przeliczono rentę zgodnie ze wspomnianym orzeczeniem oraz 
skorygowano błąd zawarty w przekazanych formularzach o dochodach.
Oznacza to, że począwszy od wypłaty w listopadzie 2011 r. świadczenie dostosowane 
zostanie do nowej kwoty (287,87 euro).

Należy ponadto zauważyć, że INPS zamroził spłatę zaległych płatności za okres od 1 czerwca 
1999 r. do 31 października 2011 r. do momentu zwrotu kwot, jakie składająca petycję winna 
zapłacić z wyżej wspomnianych powodów, a także w oczekiwaniu na oświadczenie o 
otrzymaniu całej płatności od kancelarii prawnej reprezentującej interesy składającej petycję, 
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mając na uwadze przebieg i wynik podjętego już postępowania egzekucyjnego.

Komisja zwraca uwagę, że władze włoskie potwierdziły, iż renta została przeliczona zgodnie 
z wyrokiem sądu włoskiego z 2002 r. W odniesieniu do zaległych płatności za okres od 1 
czerwca 1999 r. do 31 października 2011 r., władze włoskie poinformowały, że płatność tę 
zamrożono do czasu zwrotu równowartości nienależnej płatności za lata 2006 i 2007.

Składająca petycję sprzeciwia się wstecznemu terminowi obowiązywania zastosowanemu 
przez władze włoskie, w związku z czym należy zauważyć, że prawo UE może tylko 
zapewnić koordynację przepisów krajowych w zakresie zabezpieczenia społecznego. Jak 
podkreślił Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 19 czerwca 2003 r. w sprawie C-34/02 
(„Sante Pasquini”), tylko prawo krajowe ma zastosowanie w sytuacji płatności nienależnych 
świadczeń, pod warunkiem zachowania zasad równoważności (tj. przepisy krajowe traktują 
roszczenia związane z wykonywaniem swobód Wspólnoty nie mniej korzystnie niż 
roszczenia związane wyłącznie z prawem krajowym) i efektywności (tj. nie mogą one czynić 
wykonywania prawa przyznanego przez prawo wspólnotowe praktycznie niemożliwym ani 
nadmiernie trudnym). 

Wniosek 

W oparciu o dostępne informacje Komisja nie mogła stwierdzić żadnego naruszenia prawa 
UE.


