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Tema: Peticija Nr. 0103/2010 dėl peticijos pateikėjui priklausančios pensijos 
apskaičiavimo, kurią pateikė Italijos pilietis Raffaele Sisto

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad apskaičiuodama peticijos pateikėjui priklausančią pensiją 
Italijos pensijas koordinuojanti institucija – Valstybinis socialinės apsaugos institutas (it. 
INPS) pažeidžia Italijos teisę ir Reglamentą (EB) Nr. 1408/71/EEB dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo. Peticijos pateikėjas, remdamasis Reglamentu 1408/71/EEB, paprašė 
apskaičiuoti visą jam priklausančią pensiją už laikotarpį, kurį jis dirbo Prancūzijoje, ir, 
remdamasis dvišaliu Italijos ir Monako susitarimu, už Monake dirbtą laikotarpį. Atitinkamai 
peticijos pateikėjas nurodė 2003 m. birželio 18 d. rekomendaciją Nr. 22 dėl Gottardo bylos 
sprendimo, pagal kurį privalumai, kuriais naudojasi valstybės narės piliečiai pagal dvišalį 
susitarimą dėl socialinės apsaugos, valstybės narės sudarytą su trečiąja valstybe, privalo būti 
taip pat suteikti darbuotojams, kurie yra kitų valstybių narių piliečiai. Tačiau INPS informavo 
peticijos pateikėją, kad Gottardo bylos sprendimas jo atveju netaikytinas, ir atmetė jo 
prašymą. Peticijos pateikėjo nuomone, jam yra taikomos nevienodos sąlygos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gegužės 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Pagal Gottardo bylos sprendimą, dvišalio susitarimo, sudaryto tarp vienos valstybės narės ir 
trečiosios valstybės, privalumai taip pat turi būti taikomi šio susitarimo nesudariusių kitų 
valstybių darbuotojams remiantis Sutarties dėl ES veikimo 39 straipsnyje nustatytu savų 
piliečių ir kitų valstybių piliečių vienodo traktavimo principu. Todėl remdamasi Gottardo 
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bylos sprendimu valstybė narė, taikydama socialinius privalumus savo piliečiams, negali 
diskriminuoti dėl pilietybės.

Tačiau šioje peticijoje nekalbama apie diskriminaciją dėl pilietybės: peticijos pateikėjo 
nuomone, pagal šį sprendimą valstybės narės privalo atsižvelgti į trečiojoje valstybėje, šiuo 
atveju, Monake, dirbtą laikotarpį.

Komisijos nuomone, šiuo metu keičiantis ES teisei šio sprendimo taikymas nesuteikia 
suinteresuotiems asmenims teisės reikalauti, kad būtų atsižvelgiama į trečiosiose valstybėse 
galiojančias jų teises (pagal Reglamentą 1408/71 ir dvišalį susitarimą). Daug kartų 
Teisingumo Teismas patvirtino šią poziciją: „valstybių narių socialinio draudimo įstaigos 
neprivalo atsižvelgti į trečiose valstybėse įgytus draudimo laikotarpius, kurie pateikiami 
siekiant teisės gauti socialinio draudimo išmokas“ (1972 m. lapkričio 16 d. Sprendimas, 
„Allgemeine Ortskrankenkasse“, Rink. p. 1141; taip pat žr. 1977 m. kovo 10 d. Sprendimą, 
Kaucic, 75/76, Rink. p. 495). Borowitz byloje (1988 m. liepos 5 d. Sprendimas, 21/87, 
Rink. p. 3715) Teisingumo Teismas pabrėžia, kad vien dėlto, kad Vokietijos įstaiga, 
remdamasi Vokietijos Federacinės Respublikos sudarytu dvišaliu susitarimu, įtraukė šiuos 
laikotarpius, laikotarpiai, įgyti pagal trečiųjų šalių teisės aktus, negali būti vertinami taip pat 
kaip laikotarpiai, įgyti pagal valstybių narių teisės aktus, kaip tai apibrėžiama reglamento 
46 straipsnyje. Nei vienoje nuostatoje nėra numatyta, kad kitų valstybių narių įstaigos 
atlikdamos skaičiavimus pagal 46 straipsnį privalo atsižvelgti į šiuos laikotarpius, todėl 
Vokietijos įstaiga neturi jokių įsipareigojimų po to, kai atsižvelgė į šiuos laikotarpius.   

Atsižvelgdama į tai, kad dvišaliuose susitarimuose Italija laikosi nediskriminacijos dėl 
pilietybės principo, kurį Gottardo bylos sprendime nustatė Teisingumo Teismas, ir 
atsižvelgdama į tai, kad šiame Sprendime apsiribojama vien tik įvairios diskriminacijos 
draudimu neįpareigojant valstybių narių atsižvelgti į teises, pagal reglamentą 1408/71 įgytas 
trečiosiose šalyse, ir dvišalį susitarimą, Komisija negali imtis jokių veiksmų, kurie padėtų 
peticijos pateikėjui.


