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Temats: Lūgumraksts Nr. 0103/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Raffaele Sisto, 
par viņa pensijas aprēķināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Itālijas INPS pensiju iestāde, izmantojot nekorektu 
metodi viņa tiesību uz pensiju aprēķināšanai, pārkāpj gan Itālijas tiesību aktus, gan Regulu 
(EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu. Viņš mēģināja panākt, 
lai viņam tiktu aprēķināta pilna pensija saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par viņa 
nodarbinātības laiku Francijā un saskaņā ar divpusējā nolīguma starp Itāliju un Monako 
noteikumiem — par viņa nodarbinātības laiku Monako. Šajā sakarā viņš norādīja uz 
2003. gada 18. jūnija Ieteikumu Nr. 22 attiecībā uz spriedumu Gottardo lietā, ar kuru saskaņā 
pabalstus, ko piešķir vietējiem darba ņēmējiem atbilstīgi dalībvalsts un trešās valsts noslēgtam 
divpusējam nolīgumam sociālā nodrošinājuma jomā, ir jāpiešķir arī darba ņēmējiem, kas ir 
citu dalībvalstu valstspiederīgie. Taču INPS viņu informēja, ka spriedums Gottardo lietā 
neattiecas uz šo gadījumu, un noraidīja viņa pieteikumu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
pret viņu ir izturējušies netaisnīgi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 3. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Saskaņā ar spriedumu Gottardo lietā priekšrocības, kas izriet no dalībvalsts un kādas 
ārpuskopienas valsts noslēgta divpusēja nolīguma, ir jāattiecina arī uz darba ņēmējiem no 
citām dalībvalstīm, kuras nav minētā nolīguma puses, ievērojot EK līguma 39. pantā 
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paredzēto vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz konkrētās dalībvalsts pilsoņiem un citu 
dalībvalstu valstspiederīgajiem. Tādējādi spriedums Gottardo lietā attiecībā uz sociālajām 
priekšrocībām, ko dalībvalsts piešķir saviem pilsoņiem, aizliedz tikai diskrimināciju, kuras 
pamatā ir valstspiederība.

Taču šis lūgumraksts neattiecas uz diskrimināciju valstspiederības dēļ — lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka minētā tiesu prakse nosaka, ka dalībvalstīm ir saistoši ņemt vērā 
nodarbinātības laiku trešā valstī, šajā gadījumā Monako.

Komisija uzskata, ka pašreizējā ES tiesību aktu attīstības stadijā minētās tiesu prakses 
piemērošana nenozīmē to, ka ieinteresētās personas var pieprasīt, lai tiktu ņemtas vērā viņu 
tiesības, kas radušās trešās valstīs (pamatojoties uz Regulu Nr. 1408/71 un divpusēju 
nolīgumu). Šādu nostāju apstiprina Tiesa, vairākkārtīgi nosakot, ka dalībvalstu sociālās 
nodrošināšanas iestādēm, aprēķinot tiesības uz sociālās nodrošināšanas pabalstiem, nav 
saistoši ņemt vērā apdrošināšanas periodus, kas uzkrāti trešās valstīs (1972.gada 
16. novembra spriedums Lietā 16/72 Allgemeine Ortskrankenkasse, Recueil 1141. lpp.;  sk. 
arī 1977. gada 10. marta spriedumu Lietā 75/76 Kaucic, Recueil 495. lpp.). Spriedumā
Borowitz lietā (1988. gada 5. jūlija spriedums Lietā 21/87, Recueil 3715. lpp.) Tiesa uzsver, 
ka tādi periodi, kas uzkrāti trešā valstī, tikai tādēļ, ka Vācijas iestāde tos ņem vērā saskaņā ar 
Vācijas Federālās Republikas noslēgtu divpusēju nolīgumu, nekļūst par periodiem, kas uzkrāti 
saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem attiecīgās regulas 46. panta nozīmē. Tādējādi nekādi 
noteikumi neuzliek citu dalībvalstu iestādēm par pienākumu ieskaitīt šādus periodus savos 
aprēķinos saskaņā ar 46. pantu, un tas, ka Vācijas iestāde ņem šo periodu vērā, nerada 
attiecīgo tiesību uz pensiju apmēra palielinājumu.

Ņemot vērā to, ka Itālija attiecībā uz divpusējiem nolīgumiem ievēro nediskriminācijas 
principu valstspiederības dēļ, kā Tiesa pasludinājusi spriedumā Gottardo lietā, un ņemot vērā 
to, ka minētā tiesu prakse attiecas vienīgi uz diskriminācijas aizliegumu, nenosakot 
dalībvalstīm par pienākumu ņemt vērā tiesības, kas radušās trešās valstīs, saskaņā ar Regulu 
Nr. 1408/71 un divpusējo nolīgumu, Komisija nevar iejaukties, lai atbalstītu lūgumraksta 
iesniedzēja prasību.


