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Temats: Lūgumraksts Nr. 0967/2009, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Jurgen De 
Ceuninck, par viņa problēmām ar Nīderlandes un Beļģijas sociālajiem dienestiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir reģistrēts kā persona ar īpašām vajadzībām Beļģijā, kopš 
2005. gada dzīvo Nīderlandē. Kopš tā laika viņam ir bijušas ievērojamas problēmas saistībā ar 
Beļģijas pabalstiem, kuru maksāšana tika pēkšņi pārtraukta, bet Nīderlandes un Beļģijas varas 
iestādes vaino viena otru attiecīgajās problēmās. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzības vairākām 
atbildīgajām iestādēm nav devušas rezultātus, un solītā darbība nav veikta. Beļģijas ombuds 
pat neatbildēja. Lūgumraksta iesniedzējs ir izmisis un lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka viņa Beļģijā piešķirtā invaliditātes pabalsta 
maksāšana ir pārtraukta, jo viņš dzīvo Nīderlandē.

Kopienas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā nosaka sociālās drošības shēmu 
koordināciju, bet ne saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts var noteikt valsts sociālās 
drošības sistēmas detaļas, it īpaši attiecībā uz to, kurš saskaņā ar tās tiesisko regulējumu tiek 
apdrošināts, kā arī to, kuri pabalsti, ar kādiem noteikumiem un kādā apjomā tiek piešķirti.
Taču ES tiesību akti, jo īpaši Regula (EEK) Nr. 1408/71 un Regula (EEK) Nr. 574/72, nosaka 
kopējus noteikumus un principus, kuri jāievēro, piemērojot valsts tiesību aktus. Šo noteikumu 
mērķis ir nodrošināt, ka dažādu valstu tiesību akti nelabvēlīgi neietekmētu cilvēkus, kuri 
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izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā.

Cita starpā Regulā (EEK) Nr. 1408/71 ir noteikts princips, ka apdrošinātajai personai piemēro 
tikai vienas dalībvalsts sociālā nodrošinājuma tiesību aktus, un naudas pabalstu, piemēram, 
slimības naudas pabalstu un pensiju, pārnešanas princips. Tas nozīmē, ka dalībvalsts nevar 
pārtraukt slimības naudas pabalsta vai invaliditātes pabalsta maksāšanu tikai tāpēc, ka to 
saņēmējs ir pārcēlies uz citu dalībvalsti.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nevar skaidri noteikt ne viņam 
pienākošos pabalsta veidu (slimības naudas pabalsts vai invaliditātes pabalsts), nedz arī 
iemeslus pabalsta maksāšanas pārtraukšanai.

Komisijas dienesti sazināsies ar Beļģijas iestādēm, lai iegūtu vairāk informācijas par 
lūgumraksta iesniedzēja situāciju. Pamatojoties uz saņemto informāciju, tie izvērtēs, vai 
Beļģijas iestāžu lēmums pārtraukt pabalsta maksāšanu ir pretrunā ES tiesību aktiem.

Komisijas dienesti sazināsies ar Beļģijas iestādēm, lai pieprasītu papildu informāciju par 
lūgumraksta iesniedzēja situāciju, ņemot vērā ES tiesību aktus.”

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

„Ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu ievieš 
kopīgus noteikumus un principus, kas jāievēro visām dalībvalstu varas iestādēm, piemērojot 
valstu tiesību aktus. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai dažādu valstu tiesību aktu 
piemērošana nelabvēlīgi neietekmētu cilvēkus, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties 
Eiropas Savienības teritorijā.

Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja lūgumu Komisija sazinājās ar Administratīvās komisijas 
sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai Beļģijas locekli, lai šo lietu izmeklētu. Beļģijas 
Federālais publiskā sociālā nodrošinājuma dienests, kas ir kompetentā varas iestāde, kura 
atbildīga par sociālā nodrošinājuma shēmām Beļģijā, informēja Komisiju, ka lūgumraksta 
iesniedzējam ir tiesības uz invaliditātes pabalstu Beļģijā no 2003. gada 2. maija un pagaidām 
līdz 2010. gada 31. augustam. Varas iestāde sazinājās ar kompetento iestādi, lai pārbaudītu, 
vai kopš 2003. gada 2. maija tika veikti invaliditātes pabalsta maksājumi. Kompetentā iestāde 
apstiprināja, ka nesenākais maksājums tika veikts 2010. gada 30. jūnijā. Noteiktu laiku 
pabalsta maksāšana tika pārtraukta administratīvu problēmu dēļ, ar ko saskārās kompetentā 
iestāde, jo tā novēloti saņēma administratīvu vai medicīnisku informāciju. Kompetentā iestāde 
apstiprināja, ka atliktie maksājumi, kas pienācās kopš 2003. gada 2. maija, tika nomaksāti.

Tomēr Federālais publiskā sociālā nodrošinājuma dienests uzsvēra, ka lūgumraksta 
iesniedzēja tiesības uz invaliditātes pabalstu beigšoties 2010. gada 31. augustā. Tā kā viņš 
dzīvo Nīderlandē, kompetentā iestāde lūdza Darba ņēmēju pabalstu shēmu iestādei (UWV) 
Nīderlandē veikt nepieciešamo medicīnisko pārbaudi, lai UWV varētu piešķir pabalstu. Ja 
lūgumraksta iesniedzējs neatsaucas uz aicinājumu veikt medicīnisku pārbaudi, Beļģijas 
tiesību akti nosaka, ka pabalsta maksājumi jāaptur, līdz lūgumraksta iesniedzējs atbild uz 
aicinājumu. Tādēļ ir būtiski, ka lūgumraksta iesniedzējs atbild uz aicinājumu veikt 
medicīnisku pārbaudi, lai nezaudētu tiesības uz invaliditātes pabalstu. Invaliditātes pabalsta 
maksājumus turpināsies, tiklīdz Beļģijas kompetentā iestāde pieņems jaunu lēmumu par 
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lūgumraksta iesniedzēja invaliditātes pakāpi, balstoties uz medicīniskās pārbaudes rezultātiem 
un citām būtiskām detaļām.

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, lūgumraksta iesniedzējam invaliditātes pabalsta 
maksājumus uz laiku nepārtrauca maksāt tikai tāpēc, ka viņš dzīvo citā dalībvalstī, nevis tajā, 
kura izmaksā invaliditātes pabalstu. Sociālā nodrošinājuma shēmu organizēšana ir dalībvalstu 
kompetencē. Nav nekādu norāžu, ka lūgumraksta iesniedzēja gadījumā noteikumi par 
dzīvesvietas noteikumu atcelšanu Regulā (EK) Nr. 883/2004 nebūtu ievēroti.

Taču, ja administratīvajām problēmām saistībā ar invaliditātes pabalsta maksāšanu varētu būt 
strukturāls raksturs, lūgumraksta iesniedzējs ir aicināts Komisijai nosūtīt attiecīgo 
informāciju. Tad Komisija izskatīs šo jautājumu vēlreiz ar Administratīvās komisijas locekli.

Secinājums

Komisija neatklāja nekādus Kopienas noteikumu pārkāpumus sociālā nodrošinājuma shēmu 
koordinācijas jomā.”


