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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1549/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Mateja Mark, 
par Nīderlandes piešķirtajām dzīvesbiedra zaudējuma pensijām ārzemēs 
dzīvojošām atraitnēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir Vācijas valstspiederīgā un saņem Nīderlandes piešķirto atraitnes 
pensiju, jo viņas vīrs tur strādāja, un viņa norāda, ka Nīderlandes tiesību akti, kas noteica šīs 
pensijas, ir tikuši grozīti. Pēc savas 65. dzimšanas dienas viņa pensiju vairs nesaņems.
Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Nīderlandes atraitnes turpina saņemt pabalstu neatkarīgi 
no tā, vai viņas ir strādājušas. Pensijas maksājumu nesaņemšana būtiski samazinātu 
pensionāres ienākumus, un viņa norāda, ka ārvalstu atraitnes, kas līdzīgā situācijā saņem 
Vācijas pensiju, turpina to saņemt līdz mūža galam. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka šie 
noteikumi ir netaisnīgi un diskriminējoši, un lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 13. janvārī.

Nīderlandes Vispārējais likums par atraitnēm un bāreņiem (Algemene Weduwen en Wezenwet) 
1996. gada 1. jūlijā tika aizstāts ar Vispārējo likumu par apgādnieku zaudējušiem radiniekiem 
(Algemene Nabestaandenwet). Ar jauno Vispārējo likumu par apgādnieku zaudējušiem 
radiniekiem tika ieviesta apgādnieku zaudējušu radinieku apdrošināšana, kuras mērķis ir 
atbalstīt pārdzīvojušos radiniekus, kas paši sevi nespēj uzturēt. Minēto pabalstu jebkurā 
gadījumā izmaksā līdz apgādnieku zaudējušā radinieka 65 gadu vecuma — Nīderlandē 
noteiktā pensijas vecuma — sasniegšanai. Ja apgādnieku zaudējušais radinieks ir bijis 
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apdrošināts Nīderlandes tiesību aktos noteiktajā kārtībā, sasniedzot attiecīgo vecumu, viņam ir 
tiesības saņemt vecuma pensiju. Arī Vispārējā likumā par atraitnēm un bāreņiem bija iekļauts 
šāds nosacījums. 

ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu, nevis saskaņošanu. Tāpēc katra dalībvalsts var brīvi noteikt savus sociālā 
nodrošinājuma sistēmas elementus, tostarp nodrošināmos pabalstus, atbilstības nosacījumus, 
pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo iemaksu apjomu. ES noteikumi, īpaši Regula (EK) 
Nr. 883/2004, ievieš kopīgus noteikumus un principus, kas jāievēro visām valstu iestādēm, 
piemērojot valsts 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.

Mark kundze pati nav izmantojusi tiesības brīvi pārvietoties, kas iekļautas Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 piemērošanas jomā. Tā kā viņa ir pierobežā strādājoša darba ņēmēja ģimenes 
locekle, uz viņu neattiecas II sadaļā paredzētie noteikumi par piemērojamiem tiesību aktiem.
Tāpēc laikā, kad lūgumraksta iesniedzēja saņēma kā Nīderlandes, tā Vācijas apgādnieku 
zaudējuša radinieka pabalstu, viņas gadījumā bija jāpiemēro dzīvesvietas valsts (Vācijas) 
sociālā nodrošinājuma tiesību aktu noteikumi. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja nekad nav bijusi 
apdrošināta Nīderlandes sociālā nodrošinājuma jomas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, viņai 
nav tiesību uz Nīderlandē noteikto vecuma pensiju, kas šādā gadījumā būtu jāsaņem no 
65 gadiem.

Eiropas Savienības Tiesa vairākkārt ir spriedusi, ka LESD 48. pants (bijušais EKL 42. pants), 
ar ko pamatota Regula (EK) Nr. 83/2004, neskar saturiskas un procesuālas atšķirības starp 
atsevišķu dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmām un līdz ar to starp tajās apdrošinātu 
personu tiesībām. LESD 48. pants negarantē, ka, mainot darba vai dzīves vietu, vienmēr būs 
vienāds sociālais nodrošinājums. Svarīgi, lai attiecīgā persona dalībvalstī, kurā tā nodarbināta 
vai kurā tā pārcēlusies uz dzīvi, neatrastos neizdevīgākā situācijā, salīdzinot ar šīs dalībvalsts 
valstspiederīgajiem (spriedums lietā C-3/08 Leyman, C-393/99 un C-394/99, Hervein).

Lūgumraksta iesniedzējai ir tiesības saņemt apgādnieku zaudējuša radinieka pabalstu, 
ievērojot tādus pašus noteikumus, kādus Nīderlandē piemēro attiecībā uz citiem apgādnieku 
zaudējušiem radiniekiem. Turklāt Vispārējā likumā par vecuma pensijām noteikts, ka gan 
Nīderlandes valstspiederīgajiem, gan ārvalstniekiem, nosakot piederību pabalstu sistēmai, 
piemēro vienādus noteikumus.

Saskaņā ar Nīderlandes 1989. gada 2. augusta Vispārējā likuma par vecuma pensijām 
noteikumiem laulātie ir apdrošināti atsevišķi. No lūgumrakstā sniegtās informācijas šķiet, ka 
lūgumraksta iesniedzēja ir atraitne kopš 1989. gada. Regulas (EEK) Nr. 1408/71 VI pielikumā 
minētais pārejas noteikumus paredz iepriekš obligātā sociālā nodrošinājuma sistēmā 
apdrošināta un citā dalībvalstī, nevis Nīderlandē, dzīvojoša darba ņēmēja laulātā brīvprātīgu 
apdrošināšanu atbilstīgi tiem noteikumiem, kādus darba ņēmējam piemēroja 1989. gada 
2. augustā. Ja darba ņēmēja obligātā apdrošināšana beidzas sakarā ar viņa nāvi, turpinās 
brīvprātīgā apdrošināšana, taču jebkurā gadījumā tā beidzas tajā brīdī, kad brīvprātīgi 
apdrošinātā persona sasniedz 65 gadu vecumu. No lūgumrakstā sniegtās informācijas nešķiet, 
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ka lūgumraksta iesniedzēja ir izmantojusi brīvprātīgas apdrošināšanas iespēju, lai Nīderlandē 
varētu būt apdrošināta kā pierobežā strādājoša darba ņēmēja laulātā.

Secinājumi

Ņemot vērā sniegto informāciju, Komisija nav konstatējusi, ka būtu nepareizi piemēroti ES 
noteikumi par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, jo Nīderlandes Vispārējais 
likums par apgādnieku zaudējušiem radiniekiem šajā gadījumā ir piemērots tādā pašā mērā, 
kā tas būtu piemērots attiecībā uz Nīderlandes valstspiederīgajiem.


