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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 555/2003, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais Afonso Serafim 
Gonçalves, par viņa invaliditātes pensiju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir strādājis Portugālē un Francijā, un viņš apgalvo, ka Francijas 
sociālā nodrošinājuma sistēma atsakās ņemt vērā Portugālē nostrādāto laika posmu, lai 
aprēķinātu viņa invaliditātes pensiju.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2003. gada 10. decembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2004. gada 30. aprīlī 

Lūgumraksta iesniedzējs, Portugāles pilsonis, paziņo par Francijas kompetento iestāžu 
atteikumu piešķirt viņam invaliditātes pensiju par gadiem, kad veiktas sociālās apdrošināšanas 
iemaksas Francijā, pēc invaliditātes reģistrācijas Portugāles institūcijā. Patlaban viņš saņem 
Portugāles piešķirto invaliditātes pensiju.

Francijas iestādes – gan administratīvās, gan tiesu iestādes – pamato savu lēmumu ar to, ka 
lūgumraksta iesniedzējs neatbilst Francijas tiesību aktu nosacījumiem, kas noteikti pensijas 
saņemšanai.

Vispirms jāatgādina, ka Kopienas tiesību akti Regulā (EEK) 1408/71 un 
Regulā (EEK) 574/72 paredz dalībvalstu dažādu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju, 
lai sniegtu sociālo aizsardzību personām, kas pārvietojas Eiropas Savienībā. Attiecībā uz 
valstu sistēmu koordināciju, nevis sociālā nodrošinājuma saskaņošanu katra dalībvalsts var 
brīvi noteikt nosacījumus, kas dod tiesības uz pabalstiem, kā arī to summu, aprēķina detaļas 
un pabalstu ilgumu.

Turklāt Regulas (EEK) Nr. 1408/71 nodaļā „Invaliditāte” (37. pants un turpmākie panti) ir 
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paredzēta atšķirība starp dalībvalstīm, kurās pabalstu summa nav atkarīga no iemaksu vai 
apdrošināšanas laikposmu ilguma, un dalībvalstīm, kurās iemaksu laikposmus ņem vērā 
summas aprēķinos. Šajā ziņā iepriekš minētās regulas IV pielikumā norādīts, ka Francija ir 
A veida valsts un Portugāle ir B veida valsts.1 Turklāt minētā pielikuma iedaļā Francija vēl ir 
nodalīti darbinieki un pašnodarbinātas personas. Saistībā ar pašnodarbinātām personām 
minētais princips neattiecas uz pašnodarbinātām personām lauksaimniecības nozarē un uz 
tirgotājiem, kā tas ir lūgumraksta iesniedzēja gadījumā. Tāpēc viņš nevar atsaukties uz 
noteikumu, kas ir A veida valstīs, bet viņš ir pakļauts noteikumiem, kuri šim nolūkam iekļauti 
Francijas tiesību aktos.

Atzītais tiesiskais pamats – jānorāda, ka lūgumraksta iesniedzējs kā tirgotājs no 1969. gada 
līdz 1983. gadam strādāja un maksāja sociālo apdrošināšanu Francijā, pēc tam no 1983. gada 
līdz 1994. gadam Portugālē, kur viņam atzina invaliditāti.

Saskaņā ar Francijas tiesību aktiem pašnodarbinātām personām (kā šajā gadījumā 
lūgumraksta iesniedzējam) jāpamato daži nosacījumi (reģistrācijas obligātais ilgums un algota 
darba stundu skaits atsauces laikposmā).2 Šajā ziņā Portugāles tiesību aktos nav paredzēta 
atšķirīga iemaksu sistēma darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, jo Portugālē paredzēta 
vienota kase abām kategorijām. Kā jau izklāstīts, tas tā nav Francijas gadījumā, un tas ir 
saistīts ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem, kuri, kā iepriekš norādīts, jāizskata attiecīgajā 
gadījumā.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs pakāpeniski ir apdrošināts A valstī un pēc tam B valstī, 
invaliditātes pensija ir jāaprēķina atbilstīgi apdrošināšanas un nodarbinātības laikposmiem, 
kas ņemti vērā saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Tomēr, lai izvērtētu, vai Kopienas tiesību akti šajā jomā ir piemēroti pareizi, Komisijas 
dienesti vērsās Francijas kompetentajās iestādēs, lai lūgtu sniegt apsvērumus par minēto 
gadījumu. Komisija nekavēsies informēt Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju par šīs 
lietas attīstību, kā arī par pieņemto lēmumu.

4. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2005. gada 1. februārī

Komisijas dienesti savā iepriekšējā paziņojumā bija paskaidrojuši, ka lūgumraksta 
iesniedzējam, Portugāles pilsonim, kuram ir Portugāles institūcijas atzīta invaliditāte, ir 
atteikta Francijas invaliditātes pensija par gadiem, kad veiktas sociālās apdrošināšanas 
iemaksas Francijā. Patlaban viņš saņem vienīgi Portugāles invaliditātes pensiju.

Francijas iestādes pamato savu lēmumu ar to, ka lūgumraksta iesniedzējs neatbilst Francijas 
tiesību aktu nosacījumiem, kas paredzēti pensijas saņemšanai.

Šajā ziņā ir jāatgādina, ka Kopienas tiesību akti Regulā (EEK) Nr. 1408/71 un 
Regulā (EEK) Nr. 574/72 paredz dalībvalstu dažādu sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordināciju, lai sniegtu sociālo aizsardzību personām, kas pārvietojas Eiropas Savienībā. 
Attiecībā uz dalībvalstu sistēmu koordināciju, nevis sociālā nodrošinājuma saskaņošanu katra 
dalībvalsts var brīvi noteikt nosacījumus, kas dod tiesības uz pabalstiem, kā arī to summu, 

  
1 Minētajā pielikumā attiecīgi E un L.
2 Sal. Sociālā nodrošinājuma kodekss, L 341.2 un R 313.3, un R 313.5 pants.
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aprēķina detaļas un pabalstu ilgumu.

Konkrēti, Regulas (EEK) Nr. 1408/71 nodaļā „Invaliditāte” (37. pants un turpmākie panti) 
paredzēta atšķirība starp dalībvalstīm, kurās pabalstu summa nav atkarīga no iemaksu vai 
apdrošināšanas laikposmu ilguma, un dalībvalstīm, kurās iemaksu ilgumu ņem vērā summas 
aprēķinos. Šajā ziņā iepriekš minētās regulas IV pielikumā norādīts, ka Francija ir pirmās 
grupas valsts un Portugāle ir otrās grupas valsts.1 Turklāt minētā pielikuma iedaļā Francija
vēl ir nodalīti darbinieki un pašnodarbinātas personas. Saistībā ar pašnodarbinātām personām 
– lūgumraksta iesniedzēja gadījumā – minētais princips neattiecas uz pašnodarbinātām 
personām lauksaimniecības nozarē un tirgotājiem, kā tas ir lūgumraksta iesniedzēja gadījumā. 
Tāpēc viņš nav izpildījis nosacījumus, kas paredzēti, lai gadus, kad veiktas sociālās 
apdrošināšanas iemaksas Francijā, pienācīgi ņemtu vērā, lai saņemtu Francijas invaliditātes 
pensiju.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs pakāpeniski ir apdrošināts dalībvalstī, kurā iemaksu ilgumu 
neņem vērā, pēc tam valstī, kurā ir tieši tā, kā šajā gadījumā, invaliditātes pensija ir jāaprēķina 
atbilstīgi apdrošināšanas un nodarbinātības laikposmiem, kas ņemti vērā saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem.

Komisijas dienesti vērsās Francijas iestādēs, un pieprasītie apsvērumi liecina, ka lūgumraksta 
iesniedzējs nav sniedzis pierādījumu par iemaksām vai apdrošināšanas laikposmiem, kas ir 
spēkā saskaņā ar Francijas tiesību aktiem atsauces laikposmā, lai izskatītu nosacījumus 
pensijas piešķiršanai. Tādējādi nav pierādīta neviena darbība, kas saistīta ar sistēmu, kura ir 
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 piemērošanas jomā.

Līdz ar to, ņemot vērā iepriekš minēto, Komisijas dienesti diemžēl nevar atbalstīt lūgumraksta 
iesniedzēju, jo tie uzskata, ka Kopienas tiesību akti šajā jomā, šķiet, ir piemēroti pareizi.

5. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā

Kā to vairākkārt ir uzsvērusi Eiropas Kopienu Tiesa, EK līguma 42. pantā paredzēta 
dalībvalstu dažādu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija, lai sniegtu sociālo aizsardzību 
personām, kas pārvietojas Eiropas Savienībā. Attiecībā uz valstu sistēmu koordināciju, nevis 
sociālā nodrošinājuma saskaņošanu katra dalībvalsts var brīvi noteikt nosacījumus, kas dod 
tiesības uz pabalstiem, kā arī to summu, aprēķina detaļas un pabalstu ilgumu.

Šajā ziņā Regulā (EEK) Nr. 1408/71 – sekundāro tiesību norma šajā jomā – nodaļā 
„Invaliditāte” (tas, kas attiecas uz lūgumraksta iesniedzēju) paredzēta atšķirība starp 
dalībvalstīm, kurās pabalstu summa nav atkarīga no apdrošināšanas laikposmu ilguma, un 
dalībvalstīm, kurās iemaksu ilgumu ņem vērā summas aprēķinos. Šajā ziņā regulas 
IV pielikumā norādīts, ka Francija ir pirmās grupas valsts (valstis, sauktas A veida) un 
Portugāle ir otrās grupas valsts (valstis, sauktas B veida).

Ņemot vērā iepriekš minētos noteikumus, tā kā lūgumraksta iesniedzējs pakāpeniski 
apdrošināts valstī, kurā iemaksu ilgumu neņem vērā, pēc tam valstī, kurā ir tieši tā, kā šajā 
gadījumā, ieinteresētās personas dokumenti ir jāizskata saistībā ar noteikumiem, kas iekļauti 
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 3. nodaļā (vecuma pensijas). Invaliditātes pensiju šajā gadījumā 

  
1 Minētajā pielikumā attiecīgi E un L.
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aprēķina atbilstoši valsts noteikumiem, nosakot tikai tos apdrošināšanas un nodarbinātības 
laikposmus, kas ņemti vērā saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Lūgumraksta iesniedzēja tiesības ir izskatītas saistībā ar Francijas tiesību aktiem, kuri paredz 
dažus apdrošināšanas un reģistrācijas nosacījumus. Praktiski pensijas piešķiršanas nosacījumi 
ir jāizskata no tā mēneša pirmās dienas, kurā atzīta invaliditāte. Tādējādi datums, no kura 
jāizskata attiecīgais gadījums, bija 1996. gada 1. aprīlis, datums, no kura piešķirta invaliditāte 
Portugālē.

Portugāles institūcijas nosūtītā informācijā, kas ir līdzīga veidlapai Francijā E 205 (saistīta ar 
karjeru), nav norādīts neviens apdrošināšanas laikposms no 1995. gada 1. aprīļa līdz 
1996. gada 31. martam – Francijas atsauces laikposms pensijas piešķiršanas nosacījumu 
izskatīšanai. Tādējādi Portugāles institūcija ir apstiprinājusi, ka no 1994. gada 1. oktobra līdz 
1996. gada 1. aprīlim neviens apdrošināšanas laikposms nav iesniegts.

Lūgumraksta iesniedzējs savukārt norāda, ka šajā laikposmā viņš strādāja par tirgotāju 
Portugālē un atsauces laikposmā veica sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tomēr Komisijas 
dienestu rīcībā esošā informācija ir apstiprinājusi to, ka, kā atzīst Portugāles kase, ieinteresētā 
persona šajā laikposmā nav strādājusi.

Lūgumraksta iesniedzēja atsauce uz Regulas (EEK) Nr. 1408/71 45. panta 1. punktu šajā ziņā
nav atbilstoša, jo viņš nevar sniegt pierādījumu par pabeigtiem laikposmiem iepriekš minētajā 
atsauces laikposmā.

Tādējādi Komisijas dienesti uzskata, ka valsts iestādes ir pareizi piemērojušas tiesību aktus 
šajā jomā, un apstiprina, ka tās nevar atbalstīt lūgumraksta iesniedzēju.

Iepriekš minētais nekādi neierobežos lūgumraksta iesniedzēja tiesības, kad viņš būs sasniedzis 
pensijas vecumu, jo tad Francijas kompetentā institūcija tiešām izskatīs gadus, kad veiktas 
sociālās apdrošināšanas iemaksas, ņemot vērā Kopienas sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinācijas principus, lai izlemtu par pensijas piešķiršanu.
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