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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0556/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais François 
Théry, par militārā dienesta laika iekļaušanu pensijas aprēķinā citā valstī

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, vai viņa dienesta laiks Francijas armijā laikā, kad viņš 
vēl bija Francijas pilsonis, var tikt ņemts vērā, aprēķinot pensijas apmēru Vācijā, kur viņš 
tagad ir pilsonis un ierēdnis. Lūgumraksta iesniedzējs bija lūdzis, lai militārajā dienestā 
pavadīto laiku uzskatītu par nostrādāto laiku, jo Vācijas ierēdņiem pensiju aprēķinā ņem vērā 
arī militārajā dienestā pavadīto laiku. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējam sniegto 
informāciju, militārajā dienestā pavadīto laiku varētu ieskaitīt tikai tad, ja viņš joprojām būtu 
Vācijas militārajam dienestam derīgā vecumā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka militārā 
dienesta laika neiekļaušana ir vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka dienesta laika Francijas armijā iespējamā neiekļaušana
viņa pensijas apmēra aprēķināšanā Vācijā varētu būt diskriminējoša.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kopienas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu, nevis saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katrai dalībvalstij ir tiesības brīvi noteikt 
savas sociālā nodrošinājuma sistēmas detaļas, tostarp nodrošināmos pabalstus, atbilstības 
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nosacījumus, pensiju pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo iemaksu apjomu. Kopienas 
noteikumi, īpaši Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 
darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas 
Kopienā, paredz kopīgus noteikumus un principus, kas ir jāievēro visām valsts varas 
iestādēm, piemērojot dalībvalsts tiesību aktus. Šie noteikumi nodrošina, ka dažādu valsts 
tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas 
pamatprincipi. Tādējādi tiek nodrošināts, ka dažādu dalībvalstu tiesību aktu piemērošana 
negatīvi neietekmē personas, kas izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā.

Lai izmeklētu šo lietu, Komisijas dienesti sazinājās ar Migrējošo darba ņēmēju sociālā 
nodrošinājuma administratīvās komisijas Vācijas locekļiem, un Vācijas varas iestādes sniedza 
šādu atbildi: 

Lūgumraksta iesniedzējs ar savu prasību nav vērsies pie kompetentās iestādes sociālā 
nodrošinājuma jautājumos, kas saskaņā ar Vācijas Valsts ierēdņu pensiju nodrošinājuma 
likuma (Beamtenversorgungsgesetz) 49. panta 1. punktā noteiktajām prasībām ir kompetentā 
Versorgungsbehörde, bet gan apgabala militārajā birojā Kreiswehrersatzamt Hamburg, kas 
neatbild par lēmumu pieņemšanu pensiju jautājumos. 

Jautājums, vai dienesta laiks Francijas armijā ir jāņem vērā, aprēķinot pensijas apjomu Vācijā, 
ir jānovērtē, pamatojoties uz Vācijas Beamtenversorgungsgesetz 8. un 9. pantu. Īpaši 
jāizvērtē, vai dienests Francijas armijā ir vai nav uzskatāms par profesionālu darbību, jo 
Vācijas tiesību aktos ir noteikta arī šāda klasifikācija.

Vācijas iestādes pamatotu iemeslu dēļ šobrīd nevarēja izšķirties par galīgo novērtējumu, jo 
šādu lēmumu kompetentā Versorgungsbehörde var pieņemt tikai tad, kad lūgumraksta 
iesniedzējs ir sasniedzis pensijas vecumu. 

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valsts ierēdnis, tad viņam saskaņā ar 
Beamtenversorgungsgesetz 49. panta 10. punkta noteikumiem tomēr jau tagad ir iespējams 
noskaidrot savas tiesības uz pensijas saņemšanu. Valsts iestādē, kurā viņš strādā, varēs sniegt 
viņam kompetentās Versorgungsbehörde kontaktinformāciju.

Ir jāatgādina, ka aprēķinot pensijas apmēru, jāņem vērā Eiropas Kopienu Tiesas 1997. gada 
25. jūnija spriedums lietā C-131/96 („Mora Romero”), kurā Tiesa nolēma, ka neieskaitīt 
dienesta laiku ārzemju armijā varētu būt diskriminējoši, jo laiku valsts militārajā dienestā ņem
vērā, piešķirot tiesības saņemt bāreņa pabalstus. Tiesa nolēma šādi:

„32. Šajā sakarā ir jāatgādina, ka Regulas Nr. 1408/71 3. panta 1. punktā noteiktais
vienlīdzīgas attieksmes princips aizliedz ne vien atklātu diskrimināciju to personu 
valstspiederības dēļ, kas gūst labumu no sociālā nodrošinājuma shēmām, bet vēl arī visas 
slēptās diskriminācijas formas, kas, piemērojot citus atšķirības kritērijus, faktiski noved pie 
tāda paša rezultāta (iepriekš minētais spriedums lietā CRAM v Toia, 12. punkts). 

33. Atteikums pielīdzināt militāro dienestu citā dalībvalstī militārajam dienestam savā
dalībvalstī citu dalībvalstu valstspiederīgajiem varētu liegt tiesības uz bāreņa pabalsta 
pagarināšanu pēc 25 gadu vecuma sasniegšanas par tādu laika periodu, kas līdzvērtīgs 
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militārajā dienestā pavadītajam laikam, ja pabalsta saņēmēja mācības ir pārtraucis 
militārais dienests. 

34. Vācijas tiesa lēmumā par prejudiciāla jautājuma uzdošanu atzina, ka, lai gan bāreņa 
pabalsts, ko izmaksā pēc noteiktās vecuma robežas sasniegšanas, ir Vācijas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas sastāvdaļa, valsts tomēr to maksā savas valsts valstspiederīgajiem kā 
kompensāciju par militārā dienesta radītajām neērtībām. 

35. Kā ģenerāladvokāts atzīmējis savu secinājumu 34. punktā, šajā sakarā ir jākonstatē, ka 
pat tad, ja bāreņa pabalsta izmaksas pagarināšana pēc noteiktās vecuma robežas 
sasniegšanas zināmā mērā būtu kompensācija, tā tomēr būtu uzskatāma par atliktu šī 
pabalsta izmaksu, kas, kā valsts tiesa uzsvēra, turklāt ir Vācijas sociālā nodrošinājuma 
sistēmas daļa, un tāpēc šis maksājums nav jāizslēdz no Regulas Nr. 1408/71 darbības jomas. 

36. Tādējādi uz uzdoto jautājumu ir jāatbild, ka Regulas Nr. 1408/71 3. panta 1. punkts 
jāsaprot tādā nozīmē, ka, ja dalībvalsts tiesību akti paredz tiesību uz bāreņa pabalstu 
pagarināšanu pēc 25 gadu vecuma sasniegšanas saņēmējiem, kuru mācības ir pārtraucis 
militārais dienests, šai valstij ir pienākums pielīdzināt militāro dienestu citā dalībvalstī 
militārajam dienestam atbilstoši tās tiesību aktiem.”

Šis Tiesas novērtējums ir jāpiemēro arī citos līdzīgos ar pabalstiem saistītos gadījumos.

Secinājums

Komisijas dienesti iesaka lūgumraksta iesniedzējam ar šo jautājumu vērsties Vācijas 
kompetentajā iestādē (Versorgungsbehörde), atsaucoties uz minēto Eiropas Kopienu Tiesas 
judikatūru.”


