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Temats: Lūgumraksts Nr. 1521/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Justinus 
A. Linskens, par viņa problēmām saņemt sociālā nodrošinājuma pabalstus Vācijā 
un Nīderlandē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sirgst ar autoimūnu slimību, un tagad viņam kā bijušajam pārrobežu 
strādniekam Vācijā un Nīderlandē ir grūtības saņemt sociālā nodrošinājuma pabalstus. Taču 
lūgumraksta iesniedzējs nesniedz nevienu konkrētu savu problēmu piemēru.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma shēmu 
koordinēšanu nevis saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katrai dalībvalstij ir tiesības brīvi noteikt 
savu sociālā nodrošinājuma sistēmu nosacījumus, tostarp sniedzamos pabalstus, atbilstības 
kritērijus, pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo izmaksu apjomu. ES tiesību akti, īpaši 
Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Nr. 987/2009, ievieš kopīgus noteikumus un principus, kas 
jāievēro visām dalībvalstu varas iestādēm, piemērojot valstu tiesību aktus. Šie noteikumi 
nodrošina, ka dažādu valsts tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un 
nediskriminācijas pamatprincipi.

Komisijas dienesti sazinājās ar Nīderlandes varas iestādēm, lai precizētu šo jautājumu.
Nīderlandes varas iestādes atbildēja, ka Nīderlandes kompetentā iestāde, Darba ņēmēju 
apdrošināšanas aģentūra (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV) izpētīja 
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lūgumraksta iesniedzēja gadījumu, kā rezultātā UWV šobrīd lūgumraksta iesniedzējam maksā 
invaliditātes pabalstus pilnā apmērā.

Ir iespējams, ka lūgumraksts tika uzrakstīts tādēļ, ka tajā brīdī lūgumraksta iesniedzējs kļūdas 
pēc vēl nebija saņēmis attiecīgo vēstuli no kompetentās Nīderlandes iestādes, jo vēstule 
lūgumraksta iesniedzējam tika nosūtīta uz adresi Nīderlandē nevis uz pareizo adresi Vācijā.
Nīderlandes UWV apgalvoja, ka šī kļūda ir izlabota.

Secinājums

Ņemot vērā informāciju, kas saņemta no Nīderlandes varas iestādēm, Komisijas dienesti 
uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja problēmas ar viņa tiesībām uz sociālo nodrošinājumu ir 
atrisinātas, un tādējādi ES tiesību akti nav pārkāpti.”


