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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0260/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā 
Lucia Leonardo, Barbera atraitne, par tiesību uz pensiju ievērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Pēc vīra nāves 1968. gadā lūgumraksta iesniedzēja, Beļģijā dzīvojoša Itālijas pilsone, saņēma 
apgādnieka zaudējuma minimālo pensiju, ko izmaksāja Ennas INPS (Itālija). Sākot saņemt 
Beļģijas pensiju, 1999. gada 1. jūnijā šīs pensijas apmēru pārrēķināja un samazināja.
Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka minētais pārrēķins neatbilst Regulas (EEK) Nr. 1408/71 
noteikumiem un ka Romas tiesa to labojusi ar 2002. gada 28. janvāra spriedumu.

Viņa sūdzas, ka INPS nepilda šo spriedumu un ir pārrēķinājusi neizmaksāto pensiju, un tagad 
laikā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. augustam pieprasa atmaksāt EUR 5423,76.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 6. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Komisijas apsvērumi

Kopumā ES tiesību aktos sociālā nodrošinājuma jomā ir paredzēta sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordinēšana, nevis saskaņošana. Savienības tiesību aktos netiek ierobežotas 
dalībvalstu pilnvaras organizēt savas sociālā nodrošinājuma sistēmas, un, ja nav saskaņotu 
noteikumu Savienības līmenī, katra dalībvalsts savos tiesību aktos var paredzēt nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem tiek piešķirti sociālā nodrošinājuma pabalsti, kā arī šo pabalstu apjomu un 
piešķiršanas periodu. Tomēr, īstenojot savas pilnvaras, dalībvalstīm ir jāievēro Savienības 
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tiesību akti, jo īpaši Līguma noteikumi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un ikviena 
Eiropas Savienības pilsoņa brīvību pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā un Regulas 
(EK) Nr. 883/2004 noteikumi, kuri paredz kopējus noteikumus un principus, kas, piemērojot 
valsts tiesību aktus, jāievēro visām valstu iestādēm. Šie noteikumi nodrošina, ka dažādu valsts 
tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma 
pamatprincipi. 

Saistībā ar lūgumrakstu, Komisija sazinājās ar Itālijas pārstāvi sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinācijas Administratīvajā komisijā, kurš 2011. gada 7. oktobra vēstulē atbildēja 
šādi:

„Lūgumraksta iesniedzēja kļuva par apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēju 1968. gada 
1. maijā. Šī pensija līdz 1999. gada 5. maijam tika attiecīgi palielināta līdz likumā noteiktajai 
minimālajai pensijai. Sākot ar 1999. gada jūniju, pensija tika pārrēķināta saskaņā ar Beļģijas 
institūcijas izmaksājamo apgādnieka zaudējuma pensiju kā tas saskaņā ar EEK Regulu 
Nr. 1247/92 ir noteikts 1992. gada 29. oktobra INPS ģenerāldirektora ziņojumā Nr. 17594. 
Pabalsta pārrēķina rezultātā tika veikts nepamatots maksājums EUR 2447,18 apmērā, par kuru 
tika izsūtīts pienācīgs, pamatots paziņojums, un kurš veidojās no nepamatotiem papildus 
maksājumiem, lai sasniegtu likumā noteikto minimālo pensiju. Lūgumraksta iesniedzēja 
iesniedza administratīvo sūdzību pret Sedes provinces komitejas 2000. gada 19. jūnija 
pārrēķinu, ko minētā komiteja noraidīja 2001. gada 4. oktobra uzklausīšanas laikā. 2001. gada 
7. februārī pensionāre iesniedza prasību tiesā, kā rezultātā tika pieņemts spriedums 
Nr. 2084/2002, kas 2002. gada 24. aprīlī tika nodots Romas pilsētas juridiskajam birojam un 
kuru 2002. gada 13. maijā saņēma Enna birojs. 

Jāatzīmē, ka šajā spriedumā nebija norādīts lūgumraksta iesniedzējas dzimšanas datums un 
tāpēc tika pieprasīta iztrūkstošā informācija, lai novērstu sajaukšanu ar personu, kurai ir tāds 
pats vārds. 

2011. gada 31. maijā pensionārei paziņoja par nepamatotu maksājumu EUR 5423,76 apmērā, 
ko izraisīja papildus veiktais maksājums 2010. gada 28. maijā. Šis nepamatotais maksājums 
radās ārvalstu labdarības asociācijai iesniedzot neprecīzu elektronisku informāciju ārvalstu 
ienākumu veidlapās par 2006. un 2007. gadu, kurās tiešās un apgādnieka zaudējuma pensijas 
apmērs tika savā starpā sajaukts.

2011. gada 5. oktobrī pensija tika pārrēķināta saskaņā ar attiecīgo spriedumu, un elektroniskās 
informācijas nosūtīšanas kļūda attiecībā uz ienākumu veidlapām tika labota.
Tas nozīmē, ka, sākot ar 2011. gada novembra maksājumu, pabalstam tiks noteikts jauns 
apmērs (EUR 287,87).

Ir arī jāatzīmē, ka INPS ir iesaldējis neizmaksātās summas par periodu no 1999. gada 1. jūnija 
līdz 2011. gada 31. oktobrim, lai atgūtu parādā esošo summu iepriekš minēto iemeslu dēļ, līdz 
pilna maksājuma paziņojuma saņemšanas no lūgumraksta iesniedzējas pārstāvošo interešu 
juridiskā biroja, ņemot vērā jau iesāktās izpildes procedūras gaitu un iznākumu.”

Komisija atzīmē, ka Itālijas iestādes apstiprināja, ka pensija tika pārrēķināta saskaņā ar Itālijas 
tiesas 2002. gada lēmumu. Saistībā ar maksājumu aizkavēšanos par periodu no 1999. gada 
1. jūnija līdz 2011. gada 31. oktobrim, Itālijas iestādes informēja, ka tie ir iesaldēti, lai atgūtu 
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to nepamatoto maksājumu summu, kas veikta 2006. un 2007. gadā.

Ja lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par atpakaļejošu spēku, ko piemēroja Itālijas institūcija, ir 
jāuzsver, ka ES tiesību akti var nodrošināt tikai valstu noteikumu  koordināciju sociālās 
drošības jomā. Kā Eiropas Savienības Tiesa uzsvēra savā 2003. gada 19. jūnija spriedumā 
lietā C–34/02 („Pasquini”), tikai valsts tiesību normas ir piemērojamas situācijai, kas radusies 
nepamatotu maksājumu dēļ, kamēr vien valsts tiesību normas ir saskaņā ar ES līdzvērtības 
principiem (t.i. valstu noteikumus piemēro vienlīdz labvēlīgi gan situācijām, kas saistītas ar 
Kopienas brīvības principa īstenošanu, gan – tikai valsts iekšējā rakstura situācijām) un 
efektivitāti (t.i. valstu noteikumi nedrīkst padarīt praktiski neiespējamu vai pārmērīgi 
apgrūtināt to tiesību izmantošanu, kas izriet no ES izcelsmes).

Secinājumi 

Pamatojoties uz rīcībā esošo informāciju, Komisija nevar konstatēt nekādus ES tiesību aktu 
pārkāpumus.


