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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1450/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Ulrike Büker, 
par uzturlīdzekļu avansa maksājumiem Vācijas pabalsta saņēmējiem, kas dzīvo 
citā dalībvalstī

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas dzīvo Spānijā un kurai ir četri bērni no trīs dažādiem vīriešiem, 
divi no kuriem dzīvo Vācijā, apraksta savas problēmas saistībā ar pieteikumiem uz 
uzturlīdzekļu avansa maksājumiem sakarā ar to, ka Vācijā dzīvojošie bērnu tēvi ir bez darba 
(saņem Hartz IV pabalstus). Vācijas varas iestādes viņu informēja, ka saistībā ar šo pabalstu 
viņai jāgriežas savas dzīvesvietas valstī, šajā gadījumā Spānijā, bet lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvo, ka šā pabalsta (maksimālais apmērs EUR 100 mēnesī) iegūšana ietver ilglaicīgu 
procedūru un ka pabalsta izmaksas laiks jebkurā gadījumā ir ierobežots līdz 18 mēnešiem. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņa un viņas bērni ir brīvas 
pārvietošanās principa ES neievērošanas upuri, un aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī.

Uzturlīdzekļu avansi ir atmaksājami avansi, kas paredzēti, lai nodrošinātu kompensāciju par 
vecāka nespēju pildīt juridisko pienākumu, kas izriet no ģimenes tiesībām, — uzturēt savu 
bērnu.
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Jautājumā par uzturlīdzekļu avansa maksājumiem ir izdarīti trīs EKT spriedumi.1 Tiesa šos 
pabalstus uzskatīja par ģimenes pabalstiem Regulas (EEK) Nr. 1408/71 4. panta 1. punkta 
h) apakšpunkta interpretācijā.

Saskaņā ar lūgumrakstā minētajiem faktiem Spānija ir galvenā dalībvalsts, kas atbildīga par 
ģimenes pabalstu piešķiršanu lūgumraksta iesniedzējai, jo viņa šajā valstī strādā un dzīvo 
kopā ar saviem bērniem.

Rodas jautājums, vai Vācija varētu būt otra atbildīgā dalībvalsts saistībā ar ģimenes pabalstu 
maksājumiem par šiem bērniem, jo viņu tēvi dzīvo Vācijā. 

Regulas (EEK) Nr. 1408/71 2. panta 1. punktā noteikts, ka šī regula attiecas uz darba 
ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, uz kurām ir attiekušies vienas vai vairāku 
dalībvalstu tiesību akti, kā arī uz viņu ģimenes locekļiem.

Šajos noteikumos ietvertie termini „darba ņēmējs” un „pašnodarbinātā persona” ir definēti 
regulas 1. panta a) apakšpunktā. Tie nozīmē jebkuru personu, kura saskaņā ar jebkuru no 
1. panta a) apakšpunktā minētajām sociālā nodrošinājuma sistēmām ir apdrošināta pret viena 
vai vairāku veidu risku un uz kuru attiecas šajos noteikumos minētie nosacījumi.

No Vācijas administratīvās tiesas spriedumiem ir skaidrs, ka konkrētais tēvs nav ne darba 
ņēmējs, ne pašnodarbinātā persona, ne bezdarbnieka pabalsta saņēmējs. Viņš izmanto 
pabalstus uzturēšanās izmaksu segšanai darba meklētāju pamata nodrošinājuma bez 
piemaksām ietvaros, kas ir īpašie uz iemaksām nebalstītie pabalsti atbilstīgi Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 10.a pantam un IIa pielikuma E punktam „Vācija”. Minētais tēvs Vācijā ir 
apdrošināts tikai attiecībā uz veselības aprūpi (slimības pabalsti natūrā), kas ir kā papildu 
pabalsts iepriekš minētajam īpašajam uz iemaksām nebalstītajam pabalstam. 

Ja kompetentā iestāde, kas atbild par ģimenes pabalstu piešķiršanu saskaņā ar Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 III sadaļas 7. nodaļu, ir kāda Vācijas iestāde, tad Regulas (EEK) Nr. 1408/71 
1. panta a) apakšpunkta ii) daļas un I pielikuma E punkta „Vācija” izpratnē:

a) „darba ņēmējs” ir obligāti pret bezdarbu apdrošināta persona vai arī katra persona, kas 
šādas apdrošināšanas dēļ iegūst veselības apdrošināšanā paredzētos naudas pabalstus vai tiem 
pielīdzināmus ieguvumus, vai jebkurš valsts ierēdnis, kurš neatkarīgi no viņa/viņas valsts 
ierēdņa statusa saņem algu, kuras apmērs darba ņēmēja gadījumā būtu pamats obligātajai 
apdrošināšanai pret bezdarbu;

b) „pašnodarbināta persona” ir jebkura persona, kas strādā kā pašnodarbināta un kuras 
pienākums ir:

- pievienoties pašnodarbinātām personām paredzētai apdrošināšanas sistēmai vai veikt tajā 
vecuma apdrošināšanas iemaksas

vai

- pievienoties sistēmai saskaņā ar obligāto pensiju apdrošināšanu.

                                               
1 Lieta C-85/99 Offenmanns, lieta C-255/99 Humer un lieta C-302/02 Effing
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Tādējādi saistībā ar ģimenes pabalstiem konkrētais tēvs nav uzskatāms par personu, kas 
apdrošināta saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1408/71 2. pantu („Personas, uz kurām attiecas šī 
regula”), un līdz ar to Vācija nav uzskatāma par dalībvalsti, kas atbildīga par ģimenes pabalsta 
piešķiršanu.

Ņemot vērā uzturlīdzekļu avansa maksājumu specifiku, likumdevējs1 izvēlējās neiekļaut šos 
pabalstus jaunās Koordinēšanas regulas2, ko piemēro no 2010. gada 1. maija, darbības jomā. 
Pēc likumdevēja domām, minētie avansa maksājami nav uzskatāmi par tiešajiem pabalstiem 
no kolektīvā atbalsta ģimeņu labā, un tādējādi ES sociālās nodrošināšanas koordinēšanas 
noteikumi nav piemērojami uzturlīdzekļu avansa  maksājumiem. Attiecīgi jaunajā 
Koordinēšanas regulā ir skaidri noteikts, ka Regulas (EK) Nr. 883/2004 I pielikumā 
uzskaitītie uzturlīdzekļu maksājumi Koordinēšanas regulā netiek ietverti. 

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļu avansa maksājumus Spānijā, kas ir 
lūgumraksta iesniedzējas un viņas bērnu dzīvesvietas un nodarbinātības valsts. Komisija 
nevar konstatēt, ka Vācijas iestādes vai tiesas būtu pārkāpušas ES tiesību aktus. Lūgumraksta 
iesniedzējai jāievēro Spānijas valsts procedūra un jāpieprasa Spānijas uzturlīdzekļu avansa 
maksājumi gadījumā, ja viņa vēlas tos saņemt. Tas, vai viņa ir tiesīga saņemt šo pabalstu, ir 
atkarīgs tikai no valsts nosacījumiem.

                                               
1 Padome vienprātīgi un koplēmuma procedūrā ar Eiropas Parlamentu.
2 Sk. Regulu (EK) Nr. 883/2004, ko piemēro no 2010. gada 1. maija, un tās 36. apsvērumu un 
1. panta z) apakšpunktu.


