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Temats: Lūgumraksts Nr. 1211/2018, ko Eiropas Patentu iestādes Itālijas 
amatpersonu asociācijas vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie advokāti R. 
C. un M. R. un kam pievienoti 26 paraksti, par Itālijā veikto pensiju iemaksu 
pārskaitīšanu Eirokontrolei un Eiropas Patentu iestādei

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji personu grupas uzdevumā iesniedz lūgumrakstu par tādu savu klientu 
— 26 starptautiskā civildienesta ierēdņu — pensiju tiesību aizsardzību, kuri pašlaik strādā 
Eirokontrolē un Eiropas Patentu iestādē. Viņi visi ir Itālijas valstspiederīgie, kas pirms darba 
gaitu uzsākšanas šajās starptautiskajās organizācijās strādāja Itālijā un Eiropas Savienībā. Tā 
kā starp Itāliju un Eirokontroli vai Eiropas Patentu iestādi nolīgums, kas paredzētu pensiju 
tiesību pārvedumu vai iemaksu summēšanu, lai iegūtu tiesības uz vienotu pensiju, noslēgts nav 
lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka Itālijas pilsoņi, kuru vārdā līgumraksts ir iesniegts, varot 
zaudēt savas iemaksas, kuras viņi ir veikuši Itālijā, jo Itālijas tiesību aktos noteikumu par to 
atmaksu neesot. Lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz: virkni Līgumu pantu (LESD 9., 20., 45., 
145., 146., 147. un 151. pantu) un ES Pamattiesību hartas pantiem (15. un 34. pants), uz 
preambulas tekstu Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu brīvu 
pārvietošanos un uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, Regulas (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko 
groza ES ierēdņu Civildienesta noteikumus, normām, kā arī uz citiem Komisijas sagatavotiem 
dokumentiem [paziņojumu “ES sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija”(COM 
(2012)153 final)] un Parlamenta sagatavotiem dokumentiem (2011. gada 25. oktobra rezolūcija 
par darba ņēmēju pārvietošanās brīvības Eiropas Savienībā veicināšanu, jo īpaši uz tās 27. un 
33. pantu), un, visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, — Eiropas Savienības Tiesas 2013. gada 
4. jūlija spriedumu lietā C-233/12 Gardella / INPS.

Lūgumraksta iesniedzēji aicina Parlamentu pārtraukt šo diskrimināciju attiecībā uz iespēja, 
izmantot pensiju tiesības, lai izcelsmes valstī veiktās iemaksas varētu apvienot ar iemaksām, 
kas ir veiktas iepriekš minētajām starptautiskajām organizācijām. Viņi arī prasa, lai par šo 
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jautājumu tiktu pieņemta Eiropas Parlamenta rezolūcija.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 18. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 24. jūlijā

Šis lūgumraksts ir līdzīgs lūgumrakstam Nr. 0679/2017 un lietai, kurā Eiropas Savienības Tiesa 
(EST) 2013. gada 4. jūlijā pieņēma spriedumu Gardella, (C-233/12, ECLI:EU:C:2013:449). 
Komisija atgādina, ka šī lieta bija par S. Gardella, kurš strādā Eiropas Patentu iestādē (EPI) 
Minhenē, Vācijā, domstarpībām ar Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionālais 
sociālā nodrošinājuma institūts) (turpmāk – INPS) par pēdējā atteikumu pārskaitīt uz EPI 
sociālā nodrošinājuma sistēmu kapitālu, kas atbilst pensijas tiesībām, kuras Gardella bija 
ieguvis nodarbinātības Itālijā laikā. Spriedumā Eiropas Savienības Tiesa secināja, ka:

“.. no LESD 45. panta, lasot to kopā ar LESD 48. pantu, neizriet nedz dalībvalsts pienākums 
tādas starptautiskas organizācijas kā EPB ierēdnim paredzēt iespēju pārskaitīt kapitālu, kas 
ietver viņa iepriekš iegūtās tiesības uz pensiju, uz šīs starptautiskās organizācijas pensiju 
shēmu, nedz pienākums noslēgt attiecīgu starptautisku vienošanos. Līdz ar to minētās iespējas 
neesamība tādas starptautiskas organizācijas kā EPB ierēdņiem nevar tikt uzskatīta par darba 
ņēmēju brīvas pārvietošanās šķērsli LESD 45. panta izpratnē.” (35. un 36. punkts).

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jāsecina, ka Itālijai pienākuma pārvest pensijas tiesības, kuras 
lūgumraksta iesniedzēji ir ieguvuši šajā valstī, uz starptautisko organizāciju režīmu, nav.

Taču Itālijai, atzīstot tiesības uz pensiju Itālijā, ir pienākums ņemt vērā starptautiskās 
organizācijās nostrādātos laikposmus.

Faktiski no sprieduma Gardella lietā izriet, ka darba ņēmēju tiesību noliegums summēt 
laikposmus, kas ir nostrādāti saskaņā ar vairāku dalībvalstu tiesību aktiem, — tiesību, kuras 
principā ir visiem nodarbinātajiem darba ņēmējiem neatkarīgi no tā, pie kura darba devēja viņi 
kādā dalībvalstī strādā, izņemot starptautiskās organizācijās, — ir uzskatāms par darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās šķērsli Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 45. panta izpratnē. 
Tas pats attiecas uz laikposmu summēšanu, lai iegūtu attiecīgajā valsts režīmā paredzētās 
tiesības uz priekšlaicīgas pensionēšanās pensiju (spriedums lietā Gregorio My, C-293/03, 
ECLI:EU:C:2004:821).

2019. gadā viena no lūgumraksta iesniedzējām Komisijas dienestiem iesniedza sūdzību par šo 
pašu tematu, par ko ir izteikta sūdzība šajā lūgumrakstā, un tā tika reģistrēta ar atsauces numuru 
CHAP(2019)307. Šajā sakarībā Komisija 2019. gada maijā lūgumraksta iesniedzējai nosūtīja 
vēstuli, lūdzot sniegt noteiktu informāciju par konkrētiem lūgumrakstā minētajiem gadījumiem 
un tiesību normām, kas Itālijā ir pieņemtas pēc Gardella lietā taisītā sprieduma.

Secinājums 

Komisija seko līdzi lūgumraksta iesniedzēju minētā jautājuma risināšanas virzībai un, vadoties 
pēc informācijas, ko tā izmeklējot saņemto sūdzību, saņems, tā veiks atbilstīgus turpmākos 
pasākumus.
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4. Vēl viena Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2021. gada 16. aprīlī

Pēc sūdzības iesniedzēja atbildes saņemšanas Komisija 2019. gada beigās nosūtīja Itālijas 
iestādēm vēstuli, lai iegūtu dažus paskaidrojumus par Itālijas normām. Komisijas dienesti ar 
ārējo ekspertu atbalstu pašlaik analizē Itālijas iestāžu 2020. gada februāra atbildi, lai noteiktu 
turpmāko, šajā lietā veicamo rīcību. Komisijai būtu jālemj par turpmākajiem šajā jautājumā 
veicamajiem pasākumiem 2021. gada pirmajā pusē.

Secinājums 

Komisija seko līdzi lūgumraksta iesniedzēju minētā jautājuma risināšanas virzībai un, 
vadoties pēc informācijas, ko tā saņems, izmeklējot saņemto sūdzību, tā veiks atbilstīgus 
turpmākos pasākumus.


