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СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

СЪД НА ЕАСТ
Дело, заведено на 22 декември 2010 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Норвегия
(Дело E-18/10)
(2011/C 58/05)
На 22 декември 2010 г. пред Съда на ЕАСТ бе заведено дело срещу Норвегия от Надзорния орган на ЕАСТ,
представляван от Xavier Lewis и Ólafur Jóhannes Einarsson, агенти на Надзорния орган на ЕАСТ, с адрес:
Rue Belliard 35, 1040 Brussels, Belgium.
Надзорният орган на ЕАСТ изисква от Съда на ЕАСТ да постанови, че:
1. С невземането на необходимите мерки за спазване на решението на Съда на ЕАСТ по дело E-2/07 EFTA
Надзорен орган на ЕАСТ срещу Кралство Норвегия, Кралство Норвегия не е изпълнило своите задължения
съгласно член 33 от Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд.
2. Кралство Норвегия поема разходите по съдебното производство.
Правна и фактическа предистория и правни аргументи, приведени в подкрепа:
— Заявлението се отнася до неспособността на Норвегия да спази решението на Съда на ЕАСТ от
30 октомври 2007 г. по дело E-2/07, доколкото не е приела адекватни мерки след издаването на
това решение, за да гарантира изплащането на правилно изчислените пенсии на всички, които са пост
радали в резултат на нарушението, постановено в решението.
— Надзорният орган на ЕАСТ постановява, че норвежките органи никога не са отричали или оспорвали
задължението да осигурят средства за правна защита за тези, които се били незаконно лишени от своите
права от 1 януари 1994 г. насам, както бе констатирано от Съда на ЕАСТ.
— Надзорният орган на ЕАСТ съобщава, че на Норвегия е било необходимо прекомерно дълго време, за да
изпълни решението от 30 октомври 2007 г. Въпреки че уреждането на някои, дори много на брой
индивидуални случаи може да бъде сложно и да изисква внимателен преглед, е ясно, че норвежките
органи не са предприели необходимите стъпки и използвали подходящите ресурси, за да гарантират
навременно изпълнение на решението.
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