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Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0730/2011, внесена от Agostino Furfaro, с италианско гражданство, 
относно аспекти от италианската пенсионна система

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията насочва вниманието към италианския закон № 122 от 30 юли 
2011 г., съгласно който датата на пенсиониране се определя въз основа на т.нар. „групи 
с натрупани пенсионни права“. Според него разпоредбите на този закон не са в 
съответствие с целите за координиране, предвидени от ЕС по отношение на пенсиите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията насочва вниманието към член 12 от италианския 
законодателен декрет № 78 от 2010 г., изменен и преобразуван в закон № 122 от юли 
2010 г. Текстът предвижда, че считано от 1 януари 2011 г. лицата, събрали 
минималните вноски, необходими за пенсия за старост, ще започнат да получават 
изплащане на пенсията им 12 месеца след достигането на необходимите изисквания 
(т.нар. „групи с натрупани пенсионни права“). Според него разпоредбите на този закон 
не са в съответствие с целите за координиране, определени от ЕС по отношение на 
пенсиите.

Коментари на Комисията

По правило законодателството на ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда 
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координиране, а не хармонизиране на схемите за социално осигуряване. Правото на 
Съюза не ограничава правомощията на държавите членки да организират своите 
социалноосигурителни схеми и предвид отсъствието на хармонизация на равнище на 
Съюза именно законодателството на всяка държава членка следва да установи 
условията, при които се предоставят социалноосигурителни обезщетения, размера на 
тези обезщетения и срока, за който те се предоставят. Въпреки това при упражняването 
на своите правомощия държавите членки трябва да спазват правото на Съюза и по-
специално разпоредбите на Договора относно свободата на движение на работници и 
свободата на всеки гражданин на Европейския съюз да се придвижва и пребивава на 
територията на държавите членки, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
883/2004. Това право установява общи правила и принципи, които трябва да бъдат 
разглеждани от всички национални органи при прилагането на националното право. 
Тези правила гарантират, че прилагането на различните национални законодателства е 
в съответствие с основните принципи на равно третиране и недопускане на 
дискриминация.

Регламент (ЕО) № 883/2004 не съдържа разпоредби, регламентиращи възрастта за 
пенсиониране или датата, от която пенсията следва да се счита за платима. 
Италианският закон № 122 от 30 юли 2011 г. следователно не нарушава правото на ЕС, 
доколкото всяка държава членка разполага с изключителната компетентност при 
определяне на конкретните условия, при които се предоставят социалноосигурителни 
обезщетения.

Освен това италианският закон № 122 от 30 юли 2011 г .  се отнася за всички 
бенефициенти, независимо дали са италиански граждани или не. Следователно той не 
нарушава принципите на ЕС за равно третиране и недопускане на дискриминация.

Заключение

Въз основа на предоставената информация Комисията не констатира нарушение на 
правото на ЕС, тъй като регламентите на ЕС за координиране на системите за социално 
осигуряване не регламентират представения случай.

Препоръчва се на вносителя на петицията да не пропуска съответните срокове за 
предприемане на действия съгласно националните процедури в Италия.


