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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0546/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Danilo Mortara, par 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu noteikumu neievērošanu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Itālijas valstspiederīgais, kurš dzīvo Beļģijā, kā pašnodarbināta 
persona bijis apdrošināts Itālijā (737 nedēļas) un Beļģijā (390 nedēļas). Iemaksas Itālijā tika 
veiktas daļēji INPS un daļēji Enasarco fondā. INPS lūgumraksta iesniedzējam maksājis 
pensiju no 2006. gada 1. maija, bet Enasarco atteicies maksāt, pamatojoties uz to, ka 
iemaksas neesot veiktas pietiekami ilgi, kā arī atteicies atmaksāt veltīgi iemaksātās summas. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

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 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. Šie noteikumi nodrošina, ka dažādu valsts tiesību 
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aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma 
pamatprincipi. 

Komisija sazinājās ar Itālijas pārstāvības iestādi Administratīvajā komisijā sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinācijai. Saskaņā ar tās 2011. gada 20. decembra atbildi Itālijas 
iestāde uzskata, ka, tā kā Beļģijas sistēmas ietvaros veikto iemaksu periodi nebija līdzīgi, 
nepietiekamu maksājumu dēļ Enasarco nevarēja summēt periodus, kas jau bija ņemti vērā 
vispārējās sistēmas ietvaros. Itālijas iestādes norāda, ka lūgumraksta iesniedzējs vispārējās 
sistēmas ietvaros varēja summēt Beļģijas apdrošināšanas periodus, tādējādi nodrošinot sev 
tiesības uz INPS pensiju, kas vēl joprojām tiek maksāta.

Saistībā ar prasību atlīdzināt Enasarco fondā veiktās iemaksas, kuras nav papildinājušas pensiju, 
Itālijas iestādes uzskata, ka, tā kā Enasarco ir papildu sistēma, kuras pamatā ir apdrošināto 
savstarpējās solidaritātes princips, tā neparedz iemaksu kompensācijas veikšanu. 

Regula (EK) Nr. 883/2004 ir piemērojama visiem ES dalībvalstu pilsoņiem, uz kuriem attiecas 
vai attiecās kādas ES dalībvalsts sociālā nodrošinājuma tiesību akti, kā arī to ģimenes locekļiem 
un viņus kā apgādniekus zaudējušām personām. Saskaņā ar 1. panta l) punktu jēdziens „tiesību 
akti” neietver līgumu noteikumus, „izņemot tos, kas kalpo tāda apdrošināšanas pienākuma 
īstenošanai, kurš izriet no iepriekšējā apakšpunktā minētajiem normatīvajiem aktiem, vai uz ko 
attiecas valsts iestāžu lēmums, ar kuru tos padara saistošus vai paplašina to darbības jomu, ja 
attiecīgā dalībvalsts par to nāk klajā ar deklarāciju, ko dara zināmu Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājam un Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētājam. Minēto deklarāciju publicē 
„Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī””.

Saskaņā ar Itālijas iestāžu sniegto informāciju Enasarco pensiju fonda darbu reglamentē 
tirdzniecības aģentu un pārstāvju noslēgts koplīgums. Enasarco pensiju fonda ietvaros piešķirto 
pensijas pabalstu noteikšanas kārtība un to piešķiršanas noteikumi neizriet no valsts tiesību 
aktiem un noteikumiem, bet no koplīguma teksta. Turklāt nav pieņemta deklarācija, ar kuru šī 
sistēma tiktu iekļauta Regulas (EK) Nr. 883/2004 darbības jomā. Tāpēc Enasarco pensiju fondu 
var uzskatīt par arodnodrošinājuma shēmu, kas neietilpst šīs regulas darbības jomā. 

Jānorāda, ka attiecībā uz arodu pensiju shēmām Komisija pašlaik izskata rīcības iespējas šajā 
jomā. Kā norādīts 2012. gada 16. februārī publicētajā Komisijas Baltajā grāmatā „Atbilstīgu, 
drošu un noturīgu pensiju programma” (COM (2012) 55 galīgā redakcija), 2012. gadā Komisija 
izvērtēs iespēju paplašināt Regulas (EK) Nr. 883/2004 darbības jomu, iekļaujot tajā vairākas 
arodnodrošinājuma shēmas. Baltajā grāmatā arī norādīts, ka 2012. gadā Komisija, cieši 
sadarbojoties ar Padomi un Eiropas Parlamentu, atsāks darbu pie pensiju pārvedamības direktīvas, 
kurā tiks noteikti obligātie standarti attiecībā uz papildu pensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu. 

Saistībā ar Enasarco atteikumu kompensēt lūgumraksta iesniedzēja veiktos maksājumus 
iespējams atsaukties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2011. gada 3. marta spriedumu 
lietā 57028/00, Klein pret Austriju. Šajā lietā tika izskatīts Vīnes Advokātu kolēģijas atteikums 
piešķirt advokātam 
Klein kungam vecuma pensiju pēc tam, kad viņš zaudēja prakses tiesības un vairākus gadus bija 
veicis maksājumus. Tiesa uzskatīja, ka dalība vecuma pensiju sistēmā, kuras pamatā ir obligāta 
piederība profesionālai organizācijai profesijas praktizēšanas laikā, var radīt tiesisko paļāvību, ka 
pēc pensionēšanās tiks izmaksāti pensiju pabalsti, kas tādējādi uzskatāmi par īpašumu 
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1. protokola 1. panta izpratnē. Atteikšanās piešķirt pensiju radīja Klein kunga īpašuma tiesību 
pārkāpumu.

Secinājumi

Enasarco lēmums noraidīt lūgumraksta iesniedzēja pensijas prasību un nesummēt Beļģijā veiktās 
pensiju iemaksas atbilst Regulai (EK) Nr. 883/2004. Tādējādi Komisija neatklāja nevienu ES 
tiesību aktu pārkāpumu. 

Tomēr lūgumraksta iesniedzējam tiek ieteikts izvērtēt savas tiesības saskaņā ar Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju. 


