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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0461/2008, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Yolande 
Rodulfo, par bāreņu pabalstiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējas laulātais, Vācijas valstspiederīgais, ar kuru viņa noslēdza laulību 
1978. gadā, kurā viņai piedzima trīs bērni, nomira 1997. gadā. Viņa norāda, ka Francijā viņa 
saņēma ģimenes pabalstu, tostarp bāreņu pabalstu trim bērniem. Sazinoties ar Vācijas 
iestādēm jautājumā par viņas laulātā darba stāža aprēķinu Vācijā, lūgumraksta iesniedzēja tika 
informēta, ka viņa ir tiesīga saņemt bāreņa pabalstu tikai par trešo bērnu, jo abi pārējie bērni ir 
sasnieguši pilngadību, un ka viņai ir jāiesniedz dokumenti par pabalstiem, ko pēc laulātā 
nāves viņa ir saņēmusi par trim bērniem, jo šādu prasību nosaka ES vienošanās par tās 
starpības segšanu, kāda rodas, ja bāreņu pabalsti vienā no vienošanos parakstījušām 
dalībvalstīm ir augstāki nekā citās dalībvalstīs. Lūgumraksta iesniedzēja nosūtīja 
nepieciešamos dokumentus, taču nav saņēmusi atbildi. Bāreņa pabalsta izmaksāšana par viņas 
jaunāko bērnu tika pārtraukta 2005. gada 25. jūnijā, kad lūgumraksta iesniedzēja atkārtoti 
noslēdza laulību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 25. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

Lūgumraksta iesniedzēja, Francijas valstspiederīgā, ir Vācijas valstspiederīgā atraitne, kurš ir 
viņas trīs bērnu tēvs. Pēc laulātā nāves 1997. gadā, viņa Francijā saņēma ģimenes pabalstus, 
tostarp bāreņu pabalstus par saviem trim nepilngadīgajiem bērniem. Lūgumraksta iesniedzēja 
nav saņēmusi nekādu pabalstu no Vācijas. Viņa nolēma izmantot savas tiesības Vācijā, kad 
viņa pēc sava laulātā nāves sazinājās ar Vācijas iestādi, saņemot no tās informāciju par 
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tiesībām uz bāreņu pabalstu (starpības piemaksa pie Francijā saņemtā pabalsta) par trešo 
bērnu, kurš vēl joprojām ir nepilngadīgs.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka kopš pieprasījuma un nepieciešamo dokumentu 
nosūtīšanas Vācijas iestādei viņa joprojām nav saņēmusi atbildi. 

Komisijas novērojumi saistībā ar lūgumrakstu 

Eiropas Savienībās līmenī Regulās (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72 iekļauts regulējums, 
kura galvenais mērķis ir nodrošināt darbaspēka brīvas pārvietošanās efektivitāti Eiropas 
Savienībā, uzraugot, ka ceļojošs darba ņēmējs nezaudē savas tiesības sociālā nodrošinājuma 
jomā, izmantojot savas tiesības pārvietoties Eiropas Savienībā. Tomēr šis regulējums tikai 
koordinē dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmas (nevis tās saskaņo). No tā izriet, ka 
ikviena dalībvalsts var noteikt savu sociālā nodrošinājuma sistēmu, jo īpaši nosacījumus 
dalībai šajā sistēmā, sociālo pabalstu piešķiršanas nosacījumus un to apjomu, u. c. Šīs 
kompetences realizēšanā dalībvalstīm, protams, ir jāievēro Kopienas tiesību principi.

Attiecībā uz bāreņu pabalstiem Regulas Nr. 1408/71 78.–79.a panti nosaka, ka dalībvalsts ir 
atbildīga par bērnu pabalstiem. Lai noteiktu kompetento dalībvalsti, ir nepieciešams zināt, 
kurās dalībvalstīs mirušais no vecākiem ir strādājis un kāda bijusi viņa situācija pirms nāves 
(vai viņš bija darba ņēmējs vai pensionārs). 

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzējas vēstule nesniedz pietiekami precīzu informāciju, lai varētu novērtēt, 
vai šajā gadījumā netiek ievēroti Kopienas noteikumi. Komisija sazināsies ar Vācijas 
iestādēm, lai iegūtu detalizētāku informāciju (īpaši informāciju par periodu, kurā lūgumraksta 
iesniedzējas vīrs strādāja Vācijā, un par datumu, kurā lūgumraksta iesniedzēja iesniedza savu 
pieprasījumu). 

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Saskaņā ar Vācijas atbildīgās iestādes (Dutschen Rentenversicherung) sniegtajiem 
paskaidrojumiem, lūgumraksta iesniedzēja ir pirmoreiz sazinājies ar šo iestādi 2004. gada 
18. aprīlī. Negatīvs lēmums par viņas tiesībām uz pabalstu (apgādnieka zaudējuma pabalstu) 
tika pieņemts Vācijā 2005. gada 7. oktobrī. Tā kā lūgumraksta iesniedzējas ienākumi 
pārsniedz Vācijas tiesību aktos noteikto robežu, nekāds pabalsts netika izmaksāts. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas bērnu tiesībām uz bāreņa pensiju Vācijā, ir noteikts, ka 
šo pabalstu var saņemt vienīgi nepilngadīgais, kas atbilst Vācijas tiesību aktos paredzētajiem 
noteikumiem.  

Attiecīgā Vācijas iestāde aprēķināja izmaksājamās summas, pamatojoties uz Vācijas tiesību 
aktiem un saskaņā ar Regulas Nr. 1408/71 78. pantu, Administratīvās komisijas 1992. gada 
26. jūnija Lēmumu Nr. 150 (attiecībā uz Regulas (EEK) Nr. 1408/71 77.,78. panta un 
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79. panta 3. punkta, kā arī Regulas (EEK). Nr. 574/72 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
ii) punkta piemērošanu) un Tiesas judikatūru.  

Atbilstīgi šiem noteikumiem bērns, kuram ir tiesības uz bāreņa pabalstu dzīvesvietas valstī 
(šajā gadījumā Francijā), nezaudē tiesības uz bāreņa pensiju citā valstī, kurā viens no 
vecākiem ir strādājis (šajā gadījumā Vācijā), un bērnam ir jāsaņem piemaksa par starpību 
starp ģimenes pabalstu dzīvesvietas valstī un bāreņa pensiju, kas viņam pienākas šajā otrajā 
dalībvalstī. Attiecīgā Vācijas iestāde norādīja, ka starpības piemaksa pie bāreņa pabalsta par 
lūgumraksta iesniedzējas nepilngadīgo bērnu ir izmaksāta trīs reizes: 2005. gada 30. decembrī 
(EUR 900,83), 2006. gada 5. jūlijā (EUR 432,60) un 2008. gada 19. septembrī (EUR 876,60). 

Secinājums

Neskatoties uz lūgumraksta iesniedzējas izteiktajiem pārmetumiem atbildīgajai Vācijas 
iestādei un pamatojoties uz paziņoto informāciju, šķiet, ka, piemaksas, kas ir izmaksājamas 
saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem un paredzētas, lai piemaksātu starpību pie pabalstiem, kuri ir 
saņemti atbilstīgi Francijas tiesību aktiem, ir pareizi aprēķinātas un izmaksātas par 
lūgumraksta iesniedzējas bērnu.

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisijas dienesti nav konstatējuši Kopienas tiesību 
aktu pārkāpumu. Tomēr tie atgādina Vācijas iestādēm, ka ir jānodrošina apstākļi, lai attiecīgās 
personas varētu saņemt vajadzīgo informāciju par savām tiesībām un pieņemtajiem 
lēmumiem, un ka ir jāizmaksā pabalstu summas pēc iespējas ātrāk.


