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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1815/2009 dėl skirtingų sąlygų, kurios taikomos į pensiją 
išeinantiems Europos Sąjungos piliečiams, dirbusiems daugiau nei dviejose 
ES valstybėse narėse, kurią pateikė Belgijos pilietis Michel Berny

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Prancūzijoje gyvenantis Belgijos pilietis, kuris dirbo Belgijoje, 
Prancūzijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, nurodo, kad Prancūzijos valdžios institucijos, 
skaičiuodamos jam priklausančias pensijos išmokas atsižvelgia tik į Belgijoje išdirbtą laiką 
(18 m.) ir Prancūzijoje išdirbtą laiką (9 m.) ir atsisako atsižvelgti į 16 m., kuriuos jis dirbo 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pasak peticijos pateikėjo, taip yra todėl, kad pagal 
Reglamentą Nr. 1408/71/EB taikant dvišalius susitarimus dėl socialinės apsaugos Bendrijos 
teisės aktai netaikomi. Be to, jis mini Europos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-
55/00, kuriame remiantis lygių galimybių principu nurodyta, kad dvišalis valstybės narės ir 
trečiosios šalies susitarimas dėl socialinės apsaugos taikomas visiems ES piliečiams. Jis 
mano, kad tai diskriminacija, nes ES piliečiams, kurie dirbo dviejose valstybėse narėse arba 
vienoje valstybėje narėje ir vienoje trečiojoje šalyje, taikomos palankesnės sąlygos nei tiems, 
kurie dirbo trijose valstybėse (su kuriomis sudaryti dvišaliai susitarimai).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio, 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Pirmiausia Komisija praneša, kad Reglamente Nr. 883/2004 nurodyta, kad sumuojami tie 
laikotarpiai, kurie yra išdirbti valstybėse narėse, todėl negalima sumuoti laikotarpių, išdirbtų 
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trečiosiose šalyse, šiuo atveju, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Peticijos pateikėjas mano, kad remiantis sprendimu byloje Gottardo būtų galima valstybėms 
narėms skaičiuojant pensiją nurodyti vadovaujantis Reglamentu Nr. 1408/71 (iš dalies pakeistu 
Reglamentu Nr. 883/2004) atsižvelgti ir į trečiosiose šalyse išdirbtus laikotarpius (sumavimo ir 
proporcingo skaičiavimo metodai).

Komisija pabrėžia, kad 2002 m. sausio 15 d. sprendimu byloje Gottardo nesukuriamas toks bendro 
pobūdžio reikalavimas, o tik apsiribojama vienodo traktavimo principo laikymusi. Iš tiesų, šiuo 
sprendimu nustatyta, kad pagal vienodo traktavimo ir nediskriminavimo tarp pačios valstybės 
piliečių ir kitų valstybių narių piliečių, pasinaudojusių teise laisvai judėti pagal SESV 45 straipsnį, 
principus su pensijomis susiję pranašumai, kuriais naudojasi pačios valstybės darbuotojai pagal su 
trečiąja šalimi sudarytą susitarimą dėl socialinės apsaugos iš esmės taip pat suteikiami 
darbuotojams, kurie yra kitų valstybių narių piliečiai ir objektyviai yra tokioje pat padėtyje. 

Prancūzijos valdžios institucijų priimtos teisinės priemonės (2003 m. sausio 17 d. 
aplinkraštis 2003/4) atitinka minėto sprendimo Gottardo nuostatas.

Vis dėlto, kaip jau minėta, sprendimo Gottardo taikymas nereiškia, kad suinteresuotieji subjektai 
gali iš esmės tikėtis, kad bus atsižvelgiama į jų trečiosiose šalyse turėtas teises (pagal Reglamentą 
Nr. 883/2004 ir dvišalį susitarimą). Šią poziciją keletą kartų patvirtino Teisingumo Teismas 
ankstesniuose sprendimuose: „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). Sprendime 
Borowitz (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.“

Atsižvelgiant į šiuos sprendimus ir į tai, kad ES reglamentuose nėra specialių nuostatų dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, galiojant dabartinei teisės sistemai neįmanoma sumuoti 
visus karjeros metus, išdirbtus užsienyje, Prancūzijoje ir vienoje ar keliose kitose valstybėse narėse 
ir vienoje ar keliose trečiosiose šalyse, skaičiuojant Prancūzijos mokamą pensiją. Tai galioja visais 
atvejais, nesvarbu, ar suinteresuotasis asmuo yra Prancūzijos pilietis, ar ES pilietis.

Taigi, peticijos pateikėjo (ar kito Prancūzijos piliečio, esančio tokioje pat padėtyje) pensija 
skaičiuojama taip:
– pagal Prancūzijos bendrąją socialinės apsaugos sistemą įgytas draudimo laikotarpis (9 m.) ir 
pagal JAV pensijų sistemą įgytas draudimo laikotarpis (16 m.) yra sumuojami pagal 1987 m. 
kovo 2 d. Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų socialinės apsaugos susitarimą;
– Prancūzijoje (9 m.) ir Belgijoje (18 m.) išdirbti laikotarpiai sumuojami nepridedant Jungtinėse 
Amerikos Valstijose išdirbto laikotarpio, nes pagal Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
susitarimą, sumuojant neatsižvelgiama į Belgijoje išdirbtus laikotarpius. Be to, ES reglamentais 
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nesuteikiama galimybė sumuoti Jungtinėse Amerikos Valstijose įgytus laikotarpius su 
laikotarpiais, įgytais vienoje ar keliose valstybėse narėse.

Taigi galima konstatuoti, kad Prancūzija nediskriminuoja dėl pilietybės kalbant apie dvišalius 
susitarimus, kaip minėta Teisingumo Teismo sprendime Gottardo. Šis sprendimas taikomas tik 
siekiant pažaboti diskriminaciją, nereikalaujant iš valstybių narių atsižvelgti į trečiųjų šalių 
koordinavimo reglamentų ir dvišalių susitarimų pagrindu sukurtas teises. Peticijos pateikėjo 
padėtis rodo, kad Europos socialinės apsaugos sistemų koordinavimas yra ribotas.

Išvada

Atsižvelgdama į turimą informaciją, Komisija negali priimti peticijos pateikėjui palankaus 
sprendimo.“


