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Temats: Lūgumraksts Nr. 0730/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Agostino 
Furfaro, par Itālijas pensiju sistēmas aspektiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz Itālijas 2011. gada 30. jūlija Likumu Nr. 122, kurā 
paredzēts, ka pensijas apjoms ir rēķināms, ņemot vērā „piekļuves logus”. Viņaprāt, šis tiesību 
akts neatbilst ES attiecībā uz pensijām noteiktajiem saskaņošanas mērķiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz Itālijas 2010. gada Likumdošanas dekrēta Nr. 78 
12. panta noteikumiem, kas tika grozīti un pārstrādāti jaunā 2011. gada 30. jūlija Likumā 
Nr. 122. Tā tekstā ir minēts, ka no 2011. gada 1. janvāra personas, kuras ir uzkrājušas 
minimālo iemaksu apjomu, kas vajadzīgs vecuma pensijas saņemšanai, savas pensijas 
maksājumus sāks saņemt 12 mēnešus pēc attiecīgo prasību izpildes (tā saucamais „piekļuves 
logs”). Viņaprāt, šis tiesību akts neatbilst ES attiecībā uz pensijām noteiktajiem saskaņošanas 
mērķiem.

Komisijas novērojumi

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 
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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 
tiesību akti, īpaši Līguma noteikumi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos vai ikviena Eiropas 
Savienības pilsoņa brīvību pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 883/2004 noteikumiem. Šajā tiesību aktā paredzēti kopēji noteikumi un 
principi, kas jāievēro visām valsts varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Ar šiem 
noteikumiem nodrošina, ka dažādu valstu tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas 
attieksmes un nediskriminācijas pamatprincipi.

Regulā (EK) Nr. 883/2004 nav minēti nosacījumi, kas reglamentētu pensijas vecumu vai 
datumu, no kura pensija maksājama. Tādēļ Itālijas 2011. gada 30. jūlija Likumā Nr. 122 ES 
tiesību akti nav pārkāpti tiktāl, ciktāl katrai dalībvalstij ir ekskluzīvas tiesības paredzēt īpašus 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek piešķirti sociālā nodrošinājuma pabalsti.

Turklāt Itālijas 2011. gada 30. jūlija Likums Nr. 122 attiecas uz visiem pabalstu saņēmējiem 
neatkarīgi no tā, vai viņi ir Itālijas valstspiederīgie vai nav. Līdz ar to tajā netiek pārkāpti ES 
vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi.

Secinājums

Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt ES tiesību aktu pārkāpumu, jo 
ES noteikumos par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu šāds gadījums nav 
reglamentēts.

Lūgumraksta iesniedzējam tiek ieteikts nenokavēt attiecīgos termiņus, lai rīkotos saskaņā ar 
Itālijas valsts procedūrām.


