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Temats: Lūgumraksts Nr. 1815/2009 ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Michel 
Berny, par būtiskām atšķirībām attieksmē pret Eiropas Savienības pilsoņiem, 
kuri ir strādājuši vairāk nekā divās ES dalībvalstīs pensionēšanās brīdī

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Beļģijas valstspiederīgais, kurš dzīvo Francijā un ir strādājis 
Beļģijā, Francijā un Amerikas Savienotajās Valstīs, norāda, ka Francijas varas iestādes 
pensijas aprēķināšanā ņem vērā tikai to laiku, ko viņš ir nostrādājis Beļģijā (18 gadus) un 
Francijā (9 gadus), atsakoties ņemt vērā 16 Amerikas Savienotajās Valstīs nostrādātos gadus. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju tas tā ir tādēļ, ka atbilstoši Regulas 
(EEK) Nr. 1408/71 nosacījumiem situācijās, kad tiek piemēroti divpusējie nolīgumi par 
sociālo nodrošinājumu, Kopienas tiesību aktus vairs nevar piemērot. Tajā pašā laikā viņš 
atsaucas arī uz Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-55/00, kurā atbilstoši vienlīdzīgas 
attieksmes principam ir noteikts, ka starp dalībvalsti un trešo valsti noslēgts divpusējais 
nolīgums par sociālo nodrošinājumu attiecas uz visiem ES pilsoņiem. Viņš to uzlūko kā 
diskrimināciju, uzskatot, ka attieksme pret ES pilsoņiem, kuri ir strādājuši divās dalībvalstīs 
vai arī vienā dalībvalstī un vienā trešā valstī, ir labvēlīgāka nekā pret tiem, kas ir strādājuši 
trīs valstīs (ja divpusējie nolīgumi ir noslēgti).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.

Vispirms Komisija norāda, ka Regula (EK) Nr. 883/2004 paredz tikai to periodu summēšanu, 
kas izpildīti atbilstoši dalībvalstu tiesību aktiem, un tātad nepieļauj summēt arī tos periodus, kas 
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izpildīti atbilstoši trešās valsts, šajā gadījumā — Amerikas Savienoto Valstu, tiesību aktiem.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiesu prakse Gottardo lietā vispārīgā veidā varētu noteikt par 
pienākumu dalībvalstīm Regulas (EEK) Nr. 1408/71 (grozīta ar Regulu (EK) Nr. 883/2004) 
ietvaros viņa pensijas aprēķināšanā ņemt vērā tos apdrošināšanas periodus, kas izpildīti trešās 
valstīs (noteikumi par summēšanu un proporcionālu aprēķinu).

Komisija uzsver, ka 2002. gada 15. janvāra spriedums Gottardo lietā nerada šādu vispārēju 
pienākumu, bet aprobežojas tikai ar vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu. No šī sprieduma 
izriet, ka saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes principu un principu, kas aizliedz diskrimināciju starp 
valsts darba ņēmējiem un darba ņēmējiem, kas ir citu dalībvalstu valstspiederīgie, kuri atbilstoši 
LESD 45. pantam izmantojuši savas tiesības brīvi pārvietoties, ar pensijām saistītās priekšrocības, 
kas izriet no sociālā nodrošinājuma līguma ar trešo valsti un paredzētas valsts darba ņēmējiem, 
principā tiek piešķirtas arī darba ņēmējiem, kas ir citu dalībvalstu valstspiederīgie, kuri, objektīvi 
vērtējot, ir tādā pašā situācijā.

Reglamentējošie pasākumi, ko veikušas Francijas varas iestādes (2003. gada 17. janvāra 
Apkārtraksts Nr. 2003/4), ir saskaņā ar tiesu prakses sniegto mācību iepriekš minētajā Gottardo
lietā.

Tomēr, kā iepriekš minēts, tiesu prakses Gottardo lietā piemērošana nenozīmē, ka attiecīgās 
personas var vispārīgi pieprasīt, lai tiktu ņemtas vērā viņu tiesības, kas radušās trešās valstīs 
(pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 883/2004 un divpusēju līgumu). Šo nostāju Tiesa vairākkārt 
apstiprinājusi spriedumos, kas pasludināti pirms Gottardo lietas: „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 C-16/72 Allgemeine Ortskrankenkasse, Recueil, 1141. lpp.; skat. arī 1977. gada 10. marta 
spriedumu lietā C-75/76 Kaucic, Recueil, 495. lpp.). Spriedumā Borowitz lietā (1988. gada 5. jūlija 
spriedums lietā C-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 šo tiesu praksi un to, ka Eiropas regulās par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu nepastāv īpašs noteikums, šķiet, tiesību pašreizējā redakcijā nav iespējams visu 
ārvalstīs, Francijā un vienā vai vairākās citās dalībvalstīs, un vienā vai vairākās trešās valstīs 
īstenoto karjeru ņemt vērā, aprēķinot Francijas pensiju. Šāda situācija pastāv neatkarīgi no tā, vai 
attiecīgā persona ir francūzis vai ES pilsonis.

Tādējādi lūgumraksta iesniedzēja (vai francūža, kurš atrodas tādā pašā situācijā) pensija tiek 
noteikta šādi:
- periodi, kas izpildīti Francijas vispārējā sistēmā (9 gadi) un ASV pensiju sistēmā (16 gadi), tiek 
summēti atbilstīgi 1987. gada 2. marta sociālā nodrošinājuma līgumam starp Franciju un Amerikas 
Savienotajām Valstīm;
- periodi, kas izpildīti Francijā (9 gadi) un Beļģijā (18 gadi), tiek summēti, tiem nepieskaitot 
Amerikas Savienotajās Valstīs nostrādātos periodus, jo Francijas un ASV līgums neļauj ņemt vērā 
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periodus, kas izpildīti Beļģijā. Tāpat Eiropas regulas neļauj summēt tos periodus, kas izpildīti 
Amerikas Savienotajās Valstīs, ar periodiem, kas izpildīti vienā vai vairākās dalībvalstīs.

Tāpēc jākonstatē, ka Francija ievēro principu par diskriminācijas aizliegumu valstspiederības dēļ 
attiecībā uz divpusējiem nolīgumiem, kā Tiesa minējusi spriedumā Gottardo lietā. Šī tiesu prakse 
aprobežojas vienīgi ar diskriminācijas aizliegumu, neradot dalībvalstīm pienākumu ņemt vērā 
tiesības, kas radušās trešās valstīs, pamatojoties uz regulām par koordinēšanu un divpusēju līgumu.
Attiecīgās personas izklāstītā situācija liecina par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanas 
ierobežojumiem Eiropā.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka nav pamata iejaukties lūgumraksta iesniedzēja 
izklāstītajā lietā.


