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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0730/2011 dėl pensijų sistemos Italijoje, kurią pateikė Italijos 
pilietis Agostino Furfaro

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į 2010 m. liepos 30 d. Italijos įstatymą Nr. 122, pagal 
kurį nustatomi laikotarpiai, kada skiriamos pensijos. Jo manymu, tokie teisės aktai neatitinka 
ES numatytų koordinavimo tikslų pensijų sektoriuje. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į 2010 m. Italijos įstatymo galią turinčio nutarimo 
Nr. 78, 2010 m. liepos mėn. pakeisto ir paversto įstatymu Nr. 122, 12 straipsnį. Tekste 
nurodoma, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. asmenims, sukaupusiems mažiausius senatvės 
pensijai reikalaujamus įnašus, jų pensijų išmokos bus pradedamos mokėti praėjus 12 mėn. po 
visų reikalavimų įgyvendinimo (vadinamasis „prieigos langas“). Jo manymu, šis teisės aktas 
neatitinka ES numatytų koordinavimo tikslų pensijų sektoriuje.

Komisijos pastabos

Apskritai socialinės apsaugos srities ES teisės aktais 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 
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narė nustato sąlygas, kuriomis suteikiamos socialinės išmokos, taip pat tokių išmokų dydį ir 
laikotarpį, kuriuo jos teikiamos. Tačiau vykdydamos savo įgaliojimus valstybės narės privalo 
vadovautis Europos Sąjungos teise, visų pirma Sutarties nuostatomis, kuriomis 
reglamentuojamas laisvas darbuotojų judėjimas arba kiekvieno Europos Sąjungos piliečio 
laisvė judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
nuostatas. Teisės akte nustatytos bendros taisyklės ir principai, kurių turi laikytis visos 
nacionalinės valdžios institucijos, taikydamos nacionalinę teisę. Taisyklėmis užtikrinama, kad 
taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus būtų vadovaujamasi pagrindiniais vienodų sąlygų 
užtikrinimo ir nediskriminavimo principais.

Reglamente (EB) Nr. 883/2004 nenumatytos jokios nuostatos, kuriomis reglamentuojamas 
pensinis amžius ar data, nuo kada reikėtų pradėti mokėti pensiją. Todėl 2011 m. liepos 30 d. 
Italijos įstatymu Nr. 122 nepažeidžiama ES teisė, nes kiekvienai valstybei narei tenka 
išskirtinė kompetencija nustatyti konkrečias sąlygas, kuriomis suteikiamos socialinės 
išmokos.

Be to, 2011 m. liepos 30 d. Italijos įstatymas Nr. 122 taikomas visiems paramos gavėjams, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie yra Italijos piliečiai, ar ne. Taigi šiuo įstatymu nepažeidžiami ES 
vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai.

Išvada
Remdamasi pateikta informacija Komisija negalėjo nustatyti jokių ES teisės pažeidimų, 
kadangi ES reglamentais dėl socialinės apsaugos sistemų šis atvejis nereglamentuojamas.

Peticijos pateikėjui patariama nepraleisti jokių svarbių galutinių terminų, norint imtis veiksmų 
pagal nustatytas Italijos nacionalines procedūras.“


