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Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nesilaikymo, 
kurią pateikė Italijos pilietis Danilo Mortara 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Belgijoje gyvenantis Italijos pilietis, buvo apsidraudęs Italijoje (737 
savaites) ir Belgijoje (390 savaičių) kaip savarankiškai dirbantis asmuo. Italijoje dalis 
socialinio draudimo įmokų buvo pervesta Nacionaliniam draudimo nuo nelaimingų atsitikimų 
darbe institutui (it. INPS), kita dalis – Nacionalinės paramos prekybos agentams ir atstovams 
įstaigos (it. ENASARCO) fondui. INPS pensiją pradėjo mokėti 2006 m. gegužės 1 d., o 
ENASARCO fondas atsisakė ją mokėti, remdamasis tuo, kad įmokos buvo mokamos 
nepakankamai ilgai, ir atsisakė sugrąžinti bergždžiai sumokėtas įmokas. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Apskritai ES teisės aktais socialinės apsaugos srityje nustatytas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne suderinimas. Sąjungos teise neapribojama valstybių narių teisė nustatyti 
socialinės apsaugos sistemas ir, kadangi ši sritis nesuderinta Sąjungos lygmeniu, kiekviena 
valstybė narė nustato sąlygas, kuriomis teikiamos socialinės apsaugos išmokos, taip pat tokių 
išmokų dydį ir laikotarpį, kurį jos teikiamos. Tačiau vykdydamos savo įgaliojimus valstybės 
narės privalo vadovautis 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. 
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Šiame teisės akte nustatytos bendros taisyklės ir principai, kurių turi laikytis visos nacionalinės 
valdžios institucijos, taikydamos nacionalinę teisę. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant 
skirtingus nacionalinės teisės aktus būtų vadovaujamasi pagrindiniais vienodų sąlygų užtikrinimo 
ir nediskriminavimo principais. 

Komisija kreipėsi į Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos Italijai 
atstovaujantį narį. Pagal 2011 m. gruodžio 20 d. atsakymą, Italijos valdžios institucijos mano, 
kad, kadangi nebaigti panašūs laikotarpiai pagal Belgijos sistemą, ENASARCO negalėjo 
įskaičiuoti laikotarpių, į kuriuos jau buvo atsižvelgta pagal bendrąją sistemą, dėl reikalingų įmokų 
trūkumo. Italijos valdžios institucijos pabrėžia, kad peticijos pateikėjas galėjo įskaičiuoti Belgijos 
draudimo laikotarpius pagal bendrąją sistemą ir taip užsitikrinti teisę į INPS pensiją, kuri vis dar 
mokama.

Atsižvelgdamos į prašymą grąžinti ENASARCO sumokėtas įmokas, kurias sumokėjus nesuteikta 
pensija, Italijos valdžios institucijos mano, kad, kadangi ši sistema yra apdraustųjų solidarumo 
principu pagrįsta papildoma sistema, pagal ją negalima grąžinti sumokėtų įmokų. 

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 taikomas visiems ES valstybės narės piliečiams, kurie yra arba 
buvo apdrausti pagal vienos iš ES šalių socialinės apsaugos teisės aktus, taip pat jų šeimos 
nariams ir našliams bei našlaičiams. Pagal 1 straipsnio 1 dalį, terminas „teisės aktai“ taikomas tik 
toms sutarčių nuostatoms, „kurios yra skirtos ankstesniame punkte nurodytais įstatymais ir teisės 
aktais nustatytos draudimo prievolės įgyvendinimui, arba kurios valstybės valdžios institucijų 
sprendimu tapo privalomos, arba kurių taikymo sritis buvo išplėsta, jeigu suinteresuotoji valstybė 
narė šiuo tikslu nusiuntė atitinkamą pranešimą Europos Parlamento ir Europos Sąjungos 
Tarybos pirmininkams. Toks pranešimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

Remiantis Italijos valdžios institucijų pateikta informacija, ENASARCO pensijų fondas 
reguliuojamas pagal prekybos agentų ir atstovų kolektyvinę sutartį. ENASARCO pensijų fondo 
mokamos pensijos išmokos ir jų sąlygos nustatomos ne pagal nacionalinės teisės aktus ir 
taisykles, o pagal kolektyvinės sutarties tekstą. Be to, nėra jokios deklaracijos, pagal kurią ši 
sistema patektų į Reglamento (EB) Nr. 883/2004 taikymo sritį. Dėl šios priežasties ENASARCO 
pensijų fondą galima laikyti profesinių pensijų sistema, kuri nepatenka į šio reglamento taikymo 
sritį. 

Dėl profesinių pensijų sistemų pažymėtina, kad Komisija šiuo metu svarsto galimus veiksmus 
šioje srityje. Kaip nurodyta 2012 m. vasario 16 d. paskelbtoje Komisijos baltojoje knygoje 
„Adekvačių, saugių ir tvarių pensijų darbotvarkė“ (COM(2012) 55 final), 2012 m. Komisija 
įvertins galimybę išplėsti Reglamento (EB) 883/2004 taikymo sritį įtraukiant konkrečias 
profesinių pensijų sistemas. Be to, baltojoje knygoje paskelbta, kad 2012 m. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Taryba ir Europos Parlamentu, atnaujins darbus, susijusius su Teisių į 
pensiją perkeliamumo direktyva, kurioje turėtų būti nustatyti būtinieji papildomų teisių į pensiją 
įgijimo ir išsaugojimo reikalavimai. 

ENASARCO atsisakymo grąžinti peticijos pateikėjo sumokėtas įmokas atveju galima pateikti 
nuorodą į 2011 m. kovo 3 d. Europos Žmogaus Teisių Teisimo (EŽTT) sprendimą byloje 
Nr. 57028/00 Klein prieš Austriją. Šioje byloje svarstytas Vienos advokatų komisijos atsisakymas 
suteikti senatvės pensiją advokatui A. Kleinui, praradusiam teisę užsiimti profesine veikla, tačiau 
daug metų mokėjusiam įmokas. EŽTT nuomone, dėl sąsajos su senatvės pensijų sistema, 
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remiantis privaloma naryste profesinėje organizacijoje vykdant profesinę veiklą, gali atsirasti 
teisėtų lūkesčių gauti pensiją sulaukus pensinio amžiaus ir vadovaujantis Protokolo Nr. 1 
1 straipsniu ši pensija yra jo nuosavybė. Atsisakius suteikti pensiją, buvo pažeista A. Kleino teisė 
netrukdomam naudotis savo nuosavybe.

Išvada

ENASARCO sprendimas atmesti peticijos pateikėjo prašymą dėl pensijos suteikimo ir 
neįskaičiuoti Belgijoje sumokėtų pensijos įmokų atitinka Reglamentą (EB) Nr. 883/2004. Todėl 
Komisija negalėjo nustatyti jokio ES teisės pažeidimo. 

Vis dėlto peticijos pateikėjui siūloma išnagrinėti savo teises pagal Europos žmogaus teisių 
konvenciją.“ 


