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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0646/2009, ko Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten
vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Markus Sonnenschein un kam 
pievienoti 50 paraksti, par neatbilstību starp Vācijas un Šveices sociālā 
nodrošinājuma tiesību aktiem, kas rada kaitējumu migrējošiem darba ņēmējiem 
(kuri dzīvo Vācijā un strādā Šveicē)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Šis lūgumraksts ir adresēts Vācijas federālai valdībai, Bādenes-Virtembergas federālās zemes 
parlamentam un Eiropas Parlamentam. Tas balstās uz Vācijas sabiedriskās ēdināšanas nozarē 
strādājoša darba ņēmēja gadījumu, kurš iepriekš bija nodarbināts Šveicē un sakarā ar nelaimes 
gadījumu darbā kļuvis par invalīdu. Viņš saņem invaliditātes pensiju no Šveices. Viņš sūdzas 
par to, ka Vācijas varas iestādes atsakās viņam piešķirt bērna pabalstu, pamatojot savu 
lēmumu ar to, ka Šveices piešķirtajā pensijā jau ir iekļauts bērna pabalsta elements.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„ES noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu, nevis saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts var brīvi noteikt savas 
sociālā nodrošinājuma sistēmas elementus, tostarp nodrošināmos pabalstus, atbilstības 
nosacījumus, pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo iemaksu apjomu. ES noteikumi, 
īpaši Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72, ievieš kopīgus noteikumus un principus, kas 
jāievēro visām dalībvalstu varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Šie noteikumi 
nodrošina, ka dažādu valsts tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un 



PE440.052v01-00 2/3 CM\810956LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

nediskriminācijas pamatprincipi. 

Šveicē abas iepriekš minētās regulas, (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72, kopumā piemēro, 
ņemot vērā Līguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices 
Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos1 II pielikumā minētos 
noteikumus.

Regulas (EEK) Nr. 1408/71 III sadaļas 7. un 8. nodaļā noteikts, ka attiecībā uz ģimenes 
pabalstiem jāpiemēro saskaņoti noteikumi. Ja vairāk nekā vienas valsts tiesību aktos ir 
paredzētas tiesības saņemt ģimenes pabalstus, tad ģimenei būtībā šie pabalsti jāsaņem 
maksimālajā noteiktajā apjomā. Pabalstu pārklāšanās novēršanas noteikumi palīdz izvairīties 
no pabalstu pārmaksāšanas, nosakot par pabalstu maksāšanu primāri (nodarbinātības valsts) 
un sekundāri atbildīgo valsti (dzīvesvietas valsts). Atkarībā no piešķirtā pabalsta apmēra 
sekundāri atbildīgā valsts var apturēt izmaksu summai, kas atbilst primāri atbildīgās valsts jau 
piešķirtajai attiecīgajai pabalsta summai; skatīt Regulas (EEK) Nr. 1408/71 76. pantu un 
Regulas (EEK) Nr. 574/72 10. pantu.

Sazinoties ar Komisijas dienestiem, Vācijas Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma 
Administratīvās komisijas loceklis informēja Komisiju par Vācijas varas iestāžu Vācijas 
parlamentam 2009. gada 4. jūnijā sniegto atbildi. Vācijas varas iestādes atsaucās uz šajā jomā 
kompetentās Vācijas Augstākās tiesas, Bundesfinanzhof, lēmumu, ar ko 2006. gada 
26. oktobrī tika pasludināts spriedums šajā lietā. Savu lēmumu Bundesfinanzhof pamatoja ar 
Regulas (EEK) Nr. 574/72 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu, nosakot, ka Vācijas noteiktā 
bērna pabalsta izmaksāšana tiek apturēta tādā apmērā, kas atbilst Šveices noteiktajai bērnu 
pabalsta summai un ka personai nav tiesību saņemt Vācijas bērnu pabalstu, ja Šveices bērnu 
pabalsts pārsniedz Vācijas pabalsta summu. 

Tādēļ Vācijas tiesa nenoraidīja tiesības saņemt Vācijas bērnu pabalstu pēc būtības, bet gan 
noteica, ka Šveice ir par pabalstu piešķiršanu primāri atbildīgā valsts. Turklāt, lai novērstu 
pabalstu pārklāšanos, vajadzētu pārtraukt izmaksāt Vācijas bērnu pabalstu tādā apmērā, kas 
atbilst attiecīgā Šveices pabalsta summai. Tā kā Šveices pabalsta apmērā iekļautais bērnu 
pabalsta apjoms pārsniedz Vācijas pabalsta summu vai ir tai līdzvērtīgs, nav nepieciešams 
izmaksāt Vācijas pabalstu.

Šis novērtējums atbilst Kopienas tiesību aktos noteiktajām prasībām, jo tiek izpildīti 
Regulas (EEK) Nr. 574/72 10. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie pabalstu pārklāšanās 
novēršanas noteikumu faktiskie nosacījumi.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzība par to, ka Šveices piešķirtās invaliditātes pensijas apmērā ir 
iekļauta arī bērna pabalsta summa, ir jāizskata valsts kompetentajām iestādēm, jo Šveicei ir 
tiesības noteikt pabalstu piešķiršanas veidu. 

Ja lūgumraksta iesniedzējs pauž nožēlu par Šveices un Vācijas sociālā nodrošinājuma sistēmu 
atšķirībām, tad vēlreiz būtu jāatgādina, ka Eiropas sociālā nodrošinājuma sistēmas nav 
saskaņotas. Šā iemesla dēļ Komisija atbild par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju, 
bet neatbild par to saskaņošanu. 
                                               
1 OV L 114, 30.4.2002., 6. lpp.
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Pamatojoties uz minētajiem apstākļiem, Komisijas dienesti piekrīt Vācijas valdības 
viedoklim, ka šajā gadījumā nav nepieciešams grozīt valsts vai ES tiesību aktus, jo, šķiet, ka 
jau sākotnēji šo problēmu drīzāk ir radījusi ES tiesību aktu nepareiza izpratne, nevis 
strukturāla problēma vai ES tiesību aktu nepareiza piemērošana. 

Tomēr, ja lūgumraksta iesniedzējs, ņemot vērā sniegtos paskaidrojumus un pārskatot šo 
attiecīgo gadījumu, vēl aizvien uzskata, ka ES tiesību akti ir nepareizi piemēroti, viņš šīs lietas 
apstākļus var nosūtīt Komisijas dienestiem papildu pārbaudei.

Secinājumi

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija uzskata, ka lūgumraksta iemesls ir attiecīgo 
ES noteikumu nepareiza izpratne. Tāpēc nav vajadzīgs grozīt šos noteikumus.”


