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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1493/2007, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais António 
Araújo Jácome, par Portugāles pensiju iestāžu pieļautajiem Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, 
pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, 
noteikumu pārkāpumiem un par Regulas (EEK) Nr. 574/72 īstenošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kā publiskā sektora darbinieks Portugālē strādājis un pensiju 
iemaksas maksājis 29 gadus. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, lai iegūtu tiesības uz 
pensiju, viņa darba stāžam jābūt 36 gadus lielam. Tāpēc viņš ir mēģinājis panākt, ka tiktu 
atzīts 12 gadu darba posms Francijā, bet tas līdz šim ticis noraidīts. Tāpēc viņš sūdzas, ka 
kompetentās Portugāles iestādes nav ņēmušas vērā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 
noteikumus par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām 
personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, un Regulas (EEK) Nr. 574/72 
īstenošanas noteikumus, un tāpēc lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt viņa lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Regulas 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzējs kā publiskā sektora darbinieks Portugālē strādājis un pensiju 
iemaksas maksājis 29 gadus. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, lai iegūtu tiesības uz 
pensiju, viņa darba stāžam jābūt 36 gadus lielam. Tāpēc viņš ir mēģinājis panākt, ka tiktu 
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atzīts 12 gadu darba posms Francijā, bet tas līdz šim ticis noraidīts. Tāpēc viņš sūdzas, ka 
kompetentās Portugāles iestādes nav ņēmušas vērā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 
noteikumus par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām 
personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, un Regulas (EEK) Nr. 574/72 
īstenošanas noteikumus, un tāpēc lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt viņa lietu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kopienas līmenī ir spēkā noteikumi, kas ietverti Regulās (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72 un 
kuru galvenais mērķis ir nodrošināt strādājošo brīvas pārvietošanās Eiropas Savienībā 
efektivitāti, rūpējoties par to, lai migrējošais darba ņēmējs tiesību brīvi pārvietoties Eiropas 
Savienībā izmantošanas dēļ nezaudētu neko no savām tiesībām sociālā nodrošinājuma jomā. 
Tajā pašā laikā šie noteikumi veic tikai valstu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu 
(nevis šo sistēmu harmonizēšanu). Līdz ar to katra dalībvalsts var brīvi noteikt savu sociālā 
nodrošinājuma sistēmu, jo īpaši noteikumus, ar kādiem personas tiek iekļautas šajā sistēmā, 
noteikumus, ar kādiem tiek piešķirti sociālie pabalsti, šo pabalstu summas u. c. Protams, 
īstenojot šīs kompetences, dalībvalstīm ir jāievēro Kopienas tiesību principi.

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs prasa īpašu pensiju, lai arī izrādās, ka viņš nav visas savas 
darba karjeras laikā bijis iesaistīts īpašās civildienesta ierēdņiem paredzētās sistēmās 
Portugālē vai Francijā.

Saistībā ar īpašajām sistēmām civildienesta ierēdņiem Regulas (EEK) Nr. 1408/71 51.a pantā 
noteikts: 

„Personas, kas iekļautas valsts civildienesta ierēdņu īpašajā sistēmā

1. Noteikumus, kas izklāstīti 44. panta, 45. panta 1., 5. un 6. punktā un no 46. līdz 51. pantam, 
analoģiski attiecina uz personām, kas iekļautas valsts civildienesta ierēdņu īpašajā sistēmā.

2. Tomēr, ja dalībvalsts tiesību akti nosaka, ka tiesību saņemt pabalstu saskaņā ar valsts 
civildienesta ierēdņu īpašajām sistēmām iegūšana, atņemšana, saglabāšana vai atjaunošana ir 
pakļauta nosacījumam, ka visi apdrošināšanas laika posmi ir pabeigti saskaņā ar vienu vai 
vairākām valsts civildienesta ierēdņu īpašajām sistēmām šajā dalībvalstī vai saskaņā ar šīs 
dalībvalsts tiesību aktiem tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem šādiem laika posmiem, vērā ņem 
tikai tos laika posmus, kurus var atzīt saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem. 

Ja šādus pabeigtos laika posmus ņem vērā, taču attiecīgā persona neatbilst nosacījumiem šo 
pabalstu saņemšanai, šos laika posmus ņem vērā, piešķirot pabalstus saskaņā ar vispārējo 
sistēmu vai, ja tādas nav, tad saskaņā ar sistēmu, kas, atkarībā no apstākļiem, piemērojama 
strādniekiem vai ierēdņiem.”

Nobeigums
Lūgumraksta iesniedzēja vēstulē nav sniegta pietiekami precīza informācija, kas ļautu 
novērtēt, vai šajā gadījumā pārkāpti Kopienas noteikumi par sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu. Tāpēc Komisijas dienesti sazinājās ar Portugāles iestādēm, lai pieprasītu sīkāku 
informāciju. 
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4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksta iesniedzējs ir strādājis Francijā, kur uz viņu attiecās vispārējā sociālā 
nodrošinājuma sistēma. Viņš ir arī strādājis Portugālē, kur pieprasīja īpašu pensiju, ko 
civildienesta ierēdņiem paredz Portugāles likumdošana.  

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kā Komisija to jau paskaidroja pirmajā paziņojumā Eiropas Parlamentam, lūgumraksta 
iesniedzēja vēstulē nebija minēta pietiekami precīza informācija, kas ļautu izvērtēt, vai šajā 
lietā nav pārkāpti Kopienas noteikumi par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu. 
Komisijas dienesti sazinājās ar Portugāles varas iestādēm un pieprasīja no tām papildu 
informāciju.

Attiecīgās varas iestādes atbildēja, ka tās ir pareizi piemērojušas Kopienas tiesību aktus
lūgumraksta iesniedzēja gadījumā, jo īpaši Regulas(EEK) Nr. 1408/71 51. panta 
a) apakšpunktu.

Komisija nav konstatējusi Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. Attiecībā uz īpašajām sistēmām 
civildienesta ierēdņiem Regulas (EEK) Nr. 1408/71 51.panta a) apakšpunktā noteikts: 

„Personas, kas iekļautas valsts civildienesta ierēdņu īpašajā sistēmā

1. Noteikumus, kas izklāstīti 44. panta, 45. panta 1., 5. un 6. punktā un no 46. līdz 51. pantam, 
analoģiski attiecina uz personām, kas iekļautas valsts civildienesta ierēdņu īpašajā sistēmā.

2. Tomēr, ja dalībvalsts tiesību akti nosaka, ka tiesību saņemt pabalstu saskaņā ar valsts 
civildienesta ierēdņu īpašajām sistēmām iegūšana, atņemšana, saglabāšana vai atjaunošana ir 
pakļauta nosacījumam, ka visi apdrošināšanas laika posmi ir pabeigti saskaņā ar vienu vai 
vairākām valsts civildienesta ierēdņu īpašajām sistēmām šajā dalībvalstī vai saskaņā ar šīs 
dalībvalsts tiesību aktiem tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem šādiem laika posmiem, vērā ņem 
tikai tos laika posmus, kurus var atzīt saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem. 

Ja šādus pabeigtos laika posmus ņem vērā, taču attiecīgā persona neatbilst nosacījumiem šo 
pabalstu saņemšanai, šos laika posmus ņem vērā, piešķirot pabalstus saskaņā ar vispārējo 
sistēmu vai, ja tādas nav, tad saskaņā ar sistēmu, kas, atkarībā no apstākļiem, piemērojama 
strādniekiem vai ierēdņiem.”

Kopienas likumdevējs izskaidro šo īpatnību Regulas (EK) Nr. 1606/98 6. apsvērumā šādā 
redakcijā:
„Ir jāņem vērā dažu valsts civildienesta ierēdņu pensiju īpašo sistēmu īpatnības konkrētās 
dalībvalstīs un jo īpaši koordinēšanas trūkums starp īpašajām sistēmām un vispārīgo sistēmu 
konkrētās dalībvalstīs, šo koordinēšanas sistēmu esamība citās dalībvalstīs, šo sistēmu 
ierobežotais darbības lauks un to budžeta un kompensāciju struktūras, piemēram, tiesības, kas 
ir tieši saistītas ar darba stāža ilgumu.”

Attiecīgi, piešķirot īpašu civildienesta ierēdņu pensiju, Kopienas tiesību akti ļauj dalībvalstij 
ņemt vērā vienīgi tādus laika posmus, kas īpašas sistēmas civildienesta ierēdņiem ietvaros 
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nostrādāti citās dalībvalstīs. Lūgumraksta iesniedzēja gadījums neatbilst šim nosacījumam, jo 
uz viņu attiecās Francijas valsts vispārējā sociālā nodrošinājuma sistēma.

Tas tomēr nenozīmē, ka pilsonis zaudē tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Šādā gadījumā 
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 51.panta a) apakšpunkts paredz, ka citā dalībvalstī nostrādātus 
laika posmus ņem vērā, piešķirot pabalstus saskaņā ar vispārējo sistēmu.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Portugāles kompetentās varas iestādes ir ievērojušas 
Kopienas tiesību aktus, Komisija neuzskata par iespējamu atbalstīt lūgumraksta iesniedzēja 
prasību. 
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