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Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0103/2010, внесена от Raffaele Sisto, с италианско гражданство, 
относно изчисляването на размера на неговата пенсия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че при изчисляването на размера на неговата пенсия 
италианската пенсионна служба INPS е нарушила италианското право и Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване. Той желае при 
изчисляването на пълния размер на неговата пенсията да се вземе под внимание 
периодът на трудовата му заетост във Франция, съгласно Регламент (ЕИО) № 1408/71, 
както и периодът му на заетост в Монако (съгласно условията на двустранното 
споразумение между Италия и Монако). В тази връзка той се позовава на Препоръка 
№ 22 от 18 юни 2003 относно приложението на съдебната практика, утвърдена с 
решението Gottardo, съгласно което социалните придобивки за работници от дадена 
държава-членка, дължими според двустранно споразумение за социално осигуряване 
между тази държава-членка и трета страна, следва да се отнасят и за работниците, 
които са граждани на други държави-членки. Пенсионната служба INPS обаче е 
информирала вносителя на петицията, че решението Gottardo не е приложимо в неговия 
случай, и е отхвърлила молбата му. Вносителят счита, че е жертва на несправедливо 
отношение..

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 май 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Съгласно решението Gottardo предимствата, произтичащи от двустранна спогодба 
между държава-членка и трета държава, трябва да се предоставят на работниците от 
други държави-членки, които не са страни по спогодбата, въз основа на принципа на 
равно третиране от страна на държава-членка на нейните граждани и на гражданите на 
другите държави-членки, предвиден в член 39 от Договора за ЕО. Решението Gottardo 
забранява следователно единствено дискриминацията, основана на националност, по 
отношение на социалните предимства, предоставяни от държава-членка на гражданите 
ѝ.

Настоящата петиция обаче не засяга проблем с дискриминация, основана на 
националност: вносителят счита, че това решение задължава държавите-членки да 
отчитат периодите на трудова заетост в трета държава, в случая Монако.

Комисията е на мнение, че при настоящото състояние на развитието на правото на ЕС 
прилагането на това решение не означава, че заинтересованите лица могат да искат да 
се вземат под внимание правата им, породени в трети държави (въз основа на 
Регламент 1408/7 и двустранната спогодба). Съдът на Европейския съюз многократно е 
потвърждавал тази позиция: „социално-осигурителните органи на държавите-членки не 
са задължени да взимат предвид, за целите на придобиването на осигурителни права, на 
периодите на осигуряване в трети държави (решение от 16 ноември 1972 г., Allgemeine 
Ortskrankenkasse, 16/72, Сборник на съдебната практика стp. 1141; вж. също решението 
от 10 март 1977 г., Kaucic, 75/76, Сборник на съдебната практика. стp. 495). При делото 
Borowitz (решение от 5 юли 1988 г., 21/87, Сборник на съдебната практика, стp. 3715) 
Съдът подчертава, че „такива периоди на осигуряване в съответствие със 
законодателството на трета държава не се превръщат, единствено поради факта, че се 
вземат под внимание от германската институция по силата на двустранно 
споразумение, сключено от Федерална република Германия, в периоди на осигуряване 
в съответствие със законодателството на държавите-членки по смисъла на член 46 от 
регламента. Следователно не съществува разпоредба, която да задължава институциите 
на другите държави-членки да вземат под внимание тези периоди с оглед на 
изчисляването в съответствие с член 46, и отчитането им от страна на германската 
институция не води до увеличаване на задълженията на държавите-членки”.

Предвид факта, че що се отнася до двустранните споразумения, Италия спазва 
принципа за непроява на дискриминация въз основа на национална принадлежност, 
определен от Съда в решението по делото Gottardo, и че тази съдебна практика се 
ограничава единствено до забраната на дискриминацията, без да налага на държавите-
членки да взимат под внимание възникналите в трети държави права въз основа на 
Регламент 1408/71 и двустранната спогодба, Комисията не може да се намеси в полза 
на вносителя на петицията.


