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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0595/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Henryka 
Magdalena Andersen, par Dānijā pieņemtajiem pensiju samazināšanas 
noteikumiem, pārkāpjot principus, kuri noteikti Padomes Regulā (EEK) 
Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu 
ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā

Lūgumraksts Nr. 0799/2010, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgā Britta Schulz, 
par Dānijas noteikumiem, kas regulē samazinātās pensijas, un par to, ka tā 
rezultātā nav ievēroti principi Padomes Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas 
pārvietojas Kopienā

1. Lūgumraksta Nr. 0595/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas 18 gadus dzīvo Dānijā, norāda uz Dānijas pensiju sistēmu, 
saskaņā ar kuru pensijas apmēru nosaka atkarībā no tā, cik ilgi attiecīgā persona pastāvīgi 
dzīvo Dānijā. Netiek ņemts vērā tas, vai attiecīgajai personai ir darbs un vai tā ir 
maksājusi nodokļus. Ja attiecīgā persona Dānijā nav dzīvojusi tiesību aktos noteikto gadu 
skaitu, šai personai pensiju izmaksā samazinātā apmērā. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, 
ka šāda situācija ir pretrunā principiem, kuri noteikti Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par 
sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem un to ģimenēm, kas 
pārvietojas Kopienas teritorijā; jo īpaši viņa atsaucas uz šīs regulas 3. panta 1. punktu, 
kurā noteikts, ka, „ievērojot šīs regulas īpašos noteikumus, uz personām, kas dzīvo kādā 
dalībvalstī, uz kuru attiecas šī regula, attiecas tie paši pienākumi un tie paši pabalsti 
saskaņā ar jebkuras dalībvalsts tiesību aktiem, kā uz šīs valsts pilsoņiem”, kā arī uz šīs 
Regulas 4. pantu („Jautājumi, uz kuriem attiecas šī regula”) un 46. pantu („Pabalstu 
piešķiršana”). Lūgumraksta iesniedzēja uzsver arī, ka personām, kuras Dānijā saņem 
samazināto pensiju, jādzīvo diezgan lielā nabadzībā, saņemot tikai divas trešdaļas vai pat 
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pusi no priekšlaicīgas pensionēšanās vai vecuma pensijas apmēra, lai gan minētās regulas 
50. pantā ir noteikts, ka „pabalstu saņēmējam, uz kuru attiecas šī nodaļa, tajā valstī, kurā 
viņš dzīvo un saskaņā ar kuras tiesību aktiem viņam pabalsts pienākas, nevar piešķirt 
pabalstu, kas ir mazāks par minimālo pabalstu, kurš šajos tiesību aktos paredzēts 
apdrošināšanas laikposmam, kas vienāds ar visiem apdrošināšanas laikposmiem, kuri 
ņemti vērā maksājumu veikšanai saskaņā ar iepriekšējiem šīs regulas pantiem. Šīs valsts 
kompetentā iestāde vajadzības gadījumā visu laiku, kamēr viņš dzīvo tās teritorijā, maksā 
viņam papildinājumu, kas vienāds ar starpību starp to pabalstu kopsummu, kas saņemami 
saskaņā ar šo nodaļu, un minimālā pabalsta summu.” Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja 
aicina Eiropas Parlamentu veikt vajadzīgos pasākumus un nodrošināt, lai Dānijas varas 
iestādes ievērotu attiecīgos ES tiesību aktus.
Lūgumraksta Nr. 0799/2010 kopsavilkums
Lūgumraksta iesniedzēja ir Dānijas valstspiederīgā, kuras izcelsmes vieta ir Šlēsvigas 
dienvidu daļa (Vācijā), kur viņa strādāja dāņu minoritātes jumta organizācijā „Dansk 
Skoleforening” (Dāņu skolu asociācija) Dānijas sabiedrības interesēs. Lūgumraksta 
iesniedzēja, kas tagad dzīvo Dānijā, norāda uz Dānijas pensiju noteikumiem, saskaņā ar 
kuriem pensijas apmēru nosaka atkarībā no tā, cik ilgi attiecīgā persona pastāvīgi dzīvo 
Dānijā. Netiek ņemts vērā tas, vai attiecīgajai personai ir darbs un vai tā ir maksājusi 
nodokļus. Ja attiecīgā persona Dānijā nav dzīvojusi tiesību aktos noteikto gadu skaitu, šai 
personai izmaksā samazināto pensiju („brøkpension”). Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, 
ka šāda situācija ir pretrunā vienlīdzīgas attieksmes principam un arī Padomes Regulai 
(EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu 
ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā. Lūgumraksta iesniedzēja arī apgalvo, ka „sākotnējā 
palīdzība”, kas ir valsts pabalsts, kuru maksā personām, kas ir pārcēlušās uz dzīvi Dānijā 
pēc 2002. gada 1. jūlija, ir negods labklājības valstij Dānijai. Tādēļ viņa aicina Eiropas 
Parlamentu veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dānijas varas iestādes 
izpilda šīs jomas ES noteikumu burtu un garu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0595/2010 atzīts par pieņemamu 2010. gada 4. oktobrī. Komisijai pieprasīta 
informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

Lūgumraksts Nr. 0799/2010 atzīts par pieņemamu 2010. gada 5. novembrī. Komisijai 
pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā

Lūgumraksti

Abas lūgumrakstu iesniedzējas saņem Dānijas invaliditātes pensiju (førtidspension). Tā kā 
lūgumrakstu iesniedzējas noteiktu laiku nav dzīvojušas Dānijā (viena lūgumraksta iesniedzēja 
ir dzimusi Polijā, otra — Vācijā, bet abas vēlāk ir pārcēlušās uz Dāniju), viņas saņem tikai 
daļu no Dānijas tiesību aktos paredzētās pilna apmēra invaliditātes pensijas. Lūgumrakstu 
iesniedzējas uzskata, ka tādējādi pret viņām nepamatoti vērsta nevienlīdzīga attieksme, 
pamatojoties uz to, ka viņas noteiktu laiku nav dzīvojušas Dānijā, un ka ir pieļauta netieša 
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diskriminācija, kas aizliegta Regulas (EK) Nr. 883/20041 4. pantā (līdz 2010. gada maijam —
Regulas (EEK) Nr. 1408/712 3. pants) un LESD 45. pantā un/vai 21. pantā.

Papildus invaliditātes pensijai lūgumrakstu iesniedzējas saņem piemaksu saskaņā ar Dānijas 
Likuma par aktīvu sociālo politiku (lov om aktiv socialpolitik) 27.a pantu, ko viņām piešķir 
tāpēc, ka viņas saņem tikai daļu no pilna apmēra invaliditātes pensijas. Lūgumrakstu 
iesniedzējas uzskata, ka šī piemaksa tiek aprēķināta netaisnīgi. Viņuprāt, šī piemaksa būtu 
jāaprēķina tā, lai segtu starpību starp pilna apmēra invaliditātes pensiju un daļējo invaliditātes 
pensiju, ko saņem viņas.

Turklāt lūgumrakstu iesniedzējas uzskata, ka Regulas (EK) Nr. 883/2004 58. pants (līdz 
2010. gada 1. maijam — Regulas (EK) Nr. 1408/71 50. pants) uzliek pienākumu 
kompetentajai Dānijas iestādei maksāt viņām piemaksu, kas atbilst starpībai starp pilna 
apmēra invaliditātes pensiju un daļējo invaliditātes pensiju, ko saņem viņas.

Viena no lūgumrakstu iesniedzējām norāda uz kārtību, kādā viņai Dānijā uzlikti nodokļi pēc 
tam, kad viņa bija saņēmusi arī Polijas invaliditātes pensiju. Viņa paskaidro, ka Dānijā ir 
veikts viņas iedzīvotāju ienākumu nodokļa aprēķins un, ņemot to vērā, ir koriģēti vairāki 
pabalsti. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka kopējie maksājamie nodokļi par viņas Polijas 
pensiju ir pārmērīgi lieli.

Otra lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz nodarbinātības periodiem, ko viņa izpildījusi Vācijā, 
strādājot organizācijā „Dansk Skoleforening for Sydslesvig” (Dienvidšlēsvigas Dāņu skolu 
asociācija). Saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem šādus nodarbinātības periodus atsevišķos 
gadījumos var uzskatīt par darbu Dānijas sabiedrības interesēs un tādējādi var ņemt vērā, 
paredzot tiesības saņemt vecuma un/vai invaliditātes pensiju Dānijā. Taču lūgumraksta 
iesniedzējas gadījumā Dānijas iestāde ir atteikusies atzīt šos nodarbinātības periodus Dānijas 
pensijas tiesību uzkrāšanas nolūkā, pamatojoties uz to, ka viņa šo periodu laikā ir bijusi 
apdrošināta saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem.

Komisijas novērojumi

a) Eiropas Savienības ierobežotā kompetence sociālā nodrošinājuma jomā

Eiropas Savienības kompetence sociālā nodrošinājuma jomā ir ierobežota. Kā jau vairākkārt3

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, OV L 200, 7.6.2001., 1. lpp., kurā grozījumi 
izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 988/2009 (OV L 284, 30.10.2009., 43. lpp.).
2 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma 
sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, 
kas pārvietojas Kopienā, OV L 28, 30.1.1997., 1. lpp, kas pēdējo reizi grozīta ar Regulu (EK) 
Nr. 592/2008 (OV L 177, 4.7.2008., 1. lpp.).
3 Sk. tikai spriedumu lietā 41/84, Pinna pret Caisse d'allocations familiales de la Savoie, 
1986, ECR 16, 20. punkts; spriedumu lietā C 340/94, de Jaeck pret Staatssecretaris van 
Financiën, 1997, ECR I-495, 18. punkts; spriedumu lietā C-221/95, Institut National 
d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants pret Hervein, 1997, ECR I-635, 
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apstiprinājusi Eiropas Kopienu Tiesa, Līgumi patiešām paredz nevis dalībvalstu tiesību aktu 
saskaņošanu, bet gan koordinēšanu. Tādējādi tiek pieļautas dalībvalstu sociālā nodrošinājuma 
sistēmu un attiecīgi arī dalībvalstīs strādājošo personu tiesību atšķirības. Līgumi neskar 
būtiskas un procesuālas atsevišķu dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmu atšķirības un 
tādējādi arī dalībvalstīs strādājošo personu tiesību atšķirības.

b) Periodu uzkrāšanas princips kā pamats tiesībām uz vecuma un invaliditātes pensiju

Vecuma un invaliditātes pensiju jomā1 sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumu 
pamatā vienmēr ir bijis princips, ka personai, kurai savas dzīves laikā ir piemēroti vairāk nekā 
vienas dalībvalsts sociālā nodrošinājuma tiesību akti, piešķir atsevišķu pabalstu (parasti 
pensiju) katrā attiecīgajā dalībvalstī un ka šo pabalstu aprēķina, ņemot vērā attiecīgajā 
dalībvalstī izpildīto nodarbinātības periodu. 

It īpaši vecuma un invaliditātes pensiju jomā lielākās daļas dalībvalstu tiesību aktos noteikts, 
ka, lai iegūtu tiesības uz pensiju, jāizpilda konkrēts minimālais apdrošināšanas, 
nodarbinātības, pašnodarbinātības vai pastāvīgās dzīvesvietas (kā tas ir Dānijā) periods. 
Saskaņā ar periodu summēšanas principu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 883/2004 6. pantā 
(līdz 2010. gada 1. maijam — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 45. panta 1. punkts), dalībvalsts 
tiesību uz pabalstu piešķiršanas nolūkā atbilstoši nepieciešamībai ņem vērā apdrošināšanas, 
nodarbinātības, pašnodarbinātības vai pastāvīgās dzīvesvietas periodus, kas izpildīti saskaņā 
ar jebkuras citas dalībvalsts tiesību aktiem (ja vien saskaņā ar tās tiesību aktiem izpildīto 
periodu kopējais ilgums nav īsāks par minimālo periodu).

Ir svarīgi uzsvērt, ka šis periodu summēšanas princips nenozīmē, ka kādā dalībvalstī izpildītie 
periodi jāņem vērā citas dalībvalsts iestādēm, aprēķinot pabalsta summu2. Ja pensijas summas 
aprēķināšanas nolūkā tiktu ņemti vērā citā dalībvalstī izpildītie periodi, katrs pabalsts, ko 
attiecīgā persona saņem no attiecīgās dalībvalsts, tiktu aprēķināts, pamatojoties uz visās 
dalībvalstīs izpildīto periodu kopējo ilgumu. Citiem vārdiem sakot, attiecīgā persona saņemtu 
vairākas pensijas, kuras tiktu aprēķinātas, ņemot vērā tās kopējo nodarbinātības periodu. Šāda 
situācija būtu ne tikai klajā pretrunā noteikumam, ka Eiropas Savienības tiesību akti sociālā 
nodrošinājuma jomā nenodrošina iespēju personai saņemt vairākus viena veida pabalstus par 
vienu un to pašu apdrošināšanas periodu (Regulas (EK) Nr. 883/2004 10. pants, līdz 
2010. gada 1. maijam — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 12. pants), bet arī atzītu par spēkā 
neesošiem Regulas (EK) Nr. 883/2004 52. panta noteikumus par valsts pabalstu aprēķināšanu 
(līdz 2010. gada 1. maijam — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 46. pants), proti, par tā saukto 
„proporcionālo aprēķināšanu”. Tāpēc periodu summēšana un dalībvalsts izmaksājamā pensija 
                                                                                                                                                  
16. punkts.
1 Jānorāda, ka invaliditātes pabalstiem piemēro atšķirīgus noteikumus, pamatojoties uz 
tā sauktajiem A veida tiesību aktiem, pēc kuriem invaliditātes pabalstu summa nav atkarīga 
no apdrošināšanas vai dzīvesvietas laika posmu ilguma un kurus dalībvalsts ir skaidri 
norādījusi Regulas (EK) Nr. 883/2004 VI pielikumā; sk. Regulas (EK) Nr. 883/2004 44. panta 
1. punktu. Tā kā Regulas (EK) Nr. 883/2004 VI pielikumā Dānija nav norādījusi nevienu 
tiesību aktu, šis nosacījums šajā gadījumā nav būtisks.
2 Periodiem, kas ir mazāki par vienu gadu, tomēr piemēro īpašus noteikumus, kas 
neattiecas uz lūgumrakstiem; sk. Regulas (EK) Nr. 883/2004 57. pantu (līdz 2010. gada 
1. maijam — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 48. pants).
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ir divi atsevišķi jautājumi. Periodu summēšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 
6. pantu (līdz 2010. gada 1. maijam — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 45. panta 1. punkts) tieši 
attiecas tikai uz minimālā perioda izpildi, lai saņemtu pabalstu kā tādu (tiesību „iegūšana”), 
nevis uz pabalsta konkrētas summas aprēķināšanu.

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Dānijas tiesību akti invaliditātes pensiju jomā 
paredz, ka personām, kuras Dānijā pastāvīgi dzīvojušas vismaz četras piektdaļas (4/5) no 
perioda, kas atbilst laikposmam no dienas, kad persona sasniegusi 15 gadu vecumu, līdz tās 
invaliditātes sākumam, ir tiesības saņemt Dānijas tiesību aktos paredzēto invaliditātes pensiju 
pilnā apmērā. Personas, kuras Dānijā pastāvīgi dzīvojušas mazāk par četrām piektdaļām (4/5) 
no perioda, kas atbilst laikposmam no dienas, kad persona sasniegusi 15 gadu vecumu, līdz 
tās invaliditātes sākumam, saņem daļu no invaliditātes pensijas pilnā apmēra. Šo pensijas daļu 
aprēķina, nosakot attiecību starp faktisko periodu, kad attiecīgā persona pastāvīgi dzīvojusi 
Dānijā laikposmā no dienas, kad tā sasniegusi 15 gadu vecumu, līdz invaliditātes sākumam, 
un četrām piektdaļām no kopējā laikposma no dienas, kad persona sasniegusi 15 gadu 
vecumu, līdz invaliditātes sākumam.

Saskaņā ar šiem Dānijas tiesību aktu noteikumiem ir aprēķināts, ka lūgumrakstu iesniedzējas 
saņem attiecīgi astoņpadsmit četrdesmitās daļas (18/40) un divdesmit septiņas četrdesmitās 
daļas (27/40) no pilna apmēra invaliditātes pensijas, ņemot vērā to, ka viņu pastāvīgās 
dzīvesvietas periods ir mazāks par četrām piektdaļām (4/5) no perioda, kas atbilst laikposmam 
no dienas, kad viņas sasniegušas 15 gadu vecumu, līdz viņu invaliditātes sākumam. Tādējādi 
abu lūgumrakstu iesniedzēju Dānijas invaliditātes pensijas attiecīgo summu aprēķina pamatā 
ir pastāvīgās dzīvesvietas periodi, ko viņas izpildījušas Dānijā. Šāda aprēķināšanas kārtība 
atbilst Eiropas Savienības sociālā nodrošinājuma koordinācijas pamatprincipiem iepriekš 
minēto invaliditātes pensiju jomā, it īpaši periodu uzkrāšanas principam, kas ir pabalstu 
tiesību piešķiršanas pamatā.

Jāatzīst, fakts, ka Dānijas invaliditātes pensijas summas noteikšanas nolūkā Dānijas tiesību 
aktos pastāvīgās dzīvesvietas periodi Dānijā un ārvalstīs tiek vērtēti atšķirīgi, noteikti ir 
uzskatāms par atšķirīgu attieksmi pastāvīgās dzīvesvietas dēļ. Taču nevar uzskatīt, ka šāda 
atšķirīga attieksme ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem, it īpaši LESD 21. un 
45. pantam un Regulas (EK) Nr. 883/2004 4. pantam. Kā jau norādīts iepriekš, Eiropas 
Savienības tiesību akti par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju vecuma pensijas un 
invaliditātes pabalstu jomā ir balstīti tieši uz šo principu, proti, ka tiesību uz pabalstu iegūšana 
ir atkarīga tikai no attiecīgajā dalībvalstī faktiski izpildītajiem periodiem.

c) Piemaksa saskaņā ar Likuma par aktīvu sociālo politiku (lov om aktiv socialpolitik) 
27.a pantu

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju piemaksu saskaņā ar Likuma par aktīvu sociālo 
politiku (lov om aktiv socialpolitik) 27.a pantu piešķir invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuri 
saņem tikai daļu no pilna apmēra invaliditātes pensijas. Piemaksa nevar pārsniegt starpību 
starp pilna apmēra invaliditātes pensiju un daļējo invaliditātes pensiju, kas piešķirta 
attiecīgajai personai. Piemaksa atbilst vispārējā sociālās palīdzības pabalsta līmenim. Ir 
skaidrs, ka piemaksas mērķis ir nodrošināt iztikas minimumu invaliditātes pensijas 
saņēmējiem, papildinot viņu daļējo invaliditātes pensiju ar sociālās palīdzības pabalstu.



PE462.649v01-00 6/8 CM\862696LV.doc

LV

Tādēļ šķiet, ka piemaksai saskaņā ar Likuma par aktīvu sociālo politiku (lov om aktiv 
socialpolitik) 27.a pantu piemīt īpaša no iemaksām neatkarīga naudas pabalsta īpašības, kuras 
aprakstītas Regulas (EK) Nr. 883/2004 70. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļā un b) 
apakšpunktā. Minētajam pabalstam piemīt gan sociālā nodrošinājuma pabalsta (ietilpst 
Regulas (EK) Nr. 883/2004 piemērošanas jomā), gan arī sociālās palīdzības (izslēgta no 
Regulas (EK) Nr. 883/2004 piemērošanas jomas ar tās 3. panta 5. punkta a) apakšpunktu) 
īpašības. Taču, tā kā tas nav minēts Regulas (EK) Nr. 883/2004 X pielikumā, šo pabalstu 
nevar uzskatīt par īpašu no iemaksām neatkarīgu naudas pabalstu šīs regulas nozīmē (sk.
Regulas (EK) Nr. 883/2004 70. panta 2. punkta c) apakšpunktu).

No otras puses, piemaksa saskaņā ar Likuma par aktīvu sociālo politiku (lov om aktiv 
socialpolitik) 27.a pantu var tikt uzskatīta arī par piemaksu, lai nodrošinātu „pabalsta 
minimumu”, Regulas (EK) Nr. 883/2004 58. panta nozīmē (līdz 2010. gada 1. maijam —
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 50 pants), un pabalsta minimums atbilst vispārējā sociālās 
palīdzības pabalsta līmenim.

Komisija turpinās pētīt, kā precīzi klasificēt piemaksu saskaņā ar Likuma par aktīvu sociālo 
politiku (lov om aktiv socialpolitik) 27.a pantu, un šajā sakarā sazināsies ar Dānijas iestādēm.

Taču jāuzsver, ka Eiropas Savienības tiesību akti neuzliek dalībvalstīm pienākumu nodrošināt 
konkrētu pabalsta līmeni. Saskaņā ar iepriekš izklāstīto principu dalībvalstis lielākoties pašas 
nosaka pabalsta līmeni, kas tiek maksāts saskaņā ar to sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem. 
Tādējādi katrā ziņā lūgumrakstu iesniedzēju apgalvojums, ka Eiropas Savienības tiesību akti 
paredz viņām tiesības uz piemaksu saskaņā ar Likuma par aktīvu sociālo politiku (lov om 
aktiv socialpolitik) 27.a pantu, ko aprēķina noteiktā kārtībā, lai segtu starpību starp daļējo 
pensiju, ko saņem viņas, un pilna apmēra pensiju, nav pamatots. Šajā sakarā piemaksas 
klasifikācijai kādā no Regulā (EK) Nr. 883/2004 noteiktajām pabalstu kategorijām nav 
nozīmes.

d) Piemaksa „pabalsta minimuma” nodrošināšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 
58. pantu

Attiecībā uz lūgumrakstu iesniedzēju apgalvojumu, ka viņām ir tiesības uz pilna apmēra 
invaliditātes pensiju, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 883/2004 58. pantu (līdz 2010. gada 
1. maijam — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 50. pants), Komisija vēlas norādīt, ka no šā 
noteikuma formulējuma var secināt, ka „pabalsta minimumu” nosaka, pamatojoties uz 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem. Jēdzienam „pabalsta minimums” nav 
vienotas definīcijas Eiropas Savienības līmenī, kas tiktu piemērota visās dalībvalstīs. Tāpēc 
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 50. pantu piemēro „.. tikai tādā gadījumā, ja tās dalībvalsts 
tiesību aktos, kuras teritorijā darbinieks uzturas pastāvīgi, ir paredzēta minimālā pensija”1. 
Eiropas Savienības tiesību akti paši par sevi neuzliek pienākumu dalībvalstīm to tiesību aktos 
paredzēt šādu „pabalsta minimumu”. Katrā ziņā šāds „pabalsta minimums” Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 58. panta nozīmē (līdz 2010. gada 1. maijam — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 
50. pants) „tiek nodrošināts tikai tādā gadījumā, ja dzīvesvietas valsts tiesību akti paredz 
                                               
1 Lieta 64/77, Mario Torri pret Office national des pensions pour travailleurs salaries, 
1977, ECR 2299, 13. punkts; sk. arī spriedumu lietā 22/81, Regina pret Social Security 
Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning, 1981, ECR 3357, 10. punkts.



CM\862696LV.doc 7/8 PE462.649v01-00

LV

īpašu garantiju, kuras mērķis ir nodrošināt sociālā nodrošinājuma pabalstu saņēmējiem 
minimālos ienākumus, kas pārsniedz pabalsta summu, kuru tie var pieprasīt, pamatojoties 
tikai uz apdrošināšanas periodiem un veiktajām iemaksām”1.

Tāpēc „pabalsta minimums” Regulas (EK) Nr. 883/2004 58. panta (līdz 2010. gada 
1. maijam — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 50. pants) nozīmē var tikt nodrošināts tikai tādā 
gadījumā, ja valsts tiesību aktos ir paredzēts iztikas minimums. Kā izklāstīts iepriekš tekstā, 
saistībā ar invaliditātes pensiju Likuma par aktīvu sociālo politiku 27.a pants paredz pabalstu, 
kas sedz starpību starp daļējo invaliditātes pensiju un Dānijas tiesību aktos paredzēto sociālās 
palīdzības līmeni. No šā noteikuma izriet, ka pilna apmēra invaliditātes pensiju nevar uzskatīt 
par iztikas minimumu un tādējādi par „pabalsta minimumu” Regulas (EK) Nr. 883/2004 (līdz 
2010. gada 1. maijam — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 50. pants) nozīmē. Tādējādi 
lūgumrakstu iesniedzēju apgalvojums, ka šis noteikums paredz viņām tiesības saņemt 
piemaksu, kas atbilst starpībai starp pilna apmēra invaliditātes pensiju un daļējo invaliditātes 
pensiju, ko saņem viņas, nav pamatots.

e) Nodokļu uzlikšana Dānijas un Polijas invaliditātes pensijai Dānijā

Tiešo nodokļu uzlikšana nav saskaņota Eiropas Savienības līmenī un galvenokārt ir 
dalībvalstu kompetencē. Attiecībā uz pensiju aplikšanu ar nodokļiem jānorāda, ka dalībvalstu 
kompetencē ir lēmumi par nodokļu objektiem un likmēm, ja vien tās neievieš tiesību aktus, 
kas ir tieši vai netieši diskriminējoši pret ārvalstniekiem un nerezidentiem. Tādējādi Komisija 
nevar iejaukties attiecībā uz pensiju ienākumu aplikšanu ar nodokļiem Dānijā, ja vien netiek 
konstatēta diskriminējoša nodokļu uzlikšana. Sniegtajā informācijā Komisija nesaskata 
pazīmes, kas liecinātu par diskriminējošu nodokļu uzlikšanu lūgumraksta iesniedzējai, un 
tāpēc tai nav iemesla saistībā ar šo lietu sākt darbības pret Dāniju.

Turklāt Komisija norāda, ka tā ir parasta starptautiska prakse — ārvalstīs gūtus ienākumus 
(piemēram, Polijā saņemtu pensiju) aplikt ar nodokļiem nevis uz neto, bet uz bruto pamata un 
pēc tam par ārvalstīs samaksāto nodokļu summu (Polijā piemērots nodoklis) samazināt galīgo 
maksājamo nodokļu summu, tādējādi izvairoties no nodokļu dubultas uzlikšanas (Dānijā un 
Polijā). Turklāt progresīvajai nodokļu sistēmai ir raksturīgi, ka konkrētam nodokļu 
maksātājam piemērojamo nodokli pārrēķina, ja tiek konstatēts, ka ir palielinājušies nodokļu 
maksātāja ienākumi. Tātad var secināt, ka Dānija šajā sakarā nav atkāpusies no parastās 
nodokļu piemērošanas prakses.

f) Vācijā izpildīto periodu neatzīšana pensiju tiesību uzkrāšanas nolūkā Dānijā

Saskaņā ar noteikumiem par piemērojamo tiesību aktu noteikšanu, kas paredzēti Regulas 
(EK) Nr. 883/2004 II sadaļā, precīzāk, tās 11. panta 3. punkta a) apakšpunktā (līdz 2010. gada 
1. maijam — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 13. panta 2. punkta a) apakšpunkts), laikā, kad 
lūgumraksta iesniedzēja bija nodarbināta Vācijā, viņa bija pakļauta Vācijas sociālā 
nodrošinājuma tiesību aktiem. Nodarbinātības laikā Vācijā viņa atbilstīgi izpildīja vecuma un 
invaliditātes apdrošināšanas periodus attiecībā uz attiecīgo pensiju tiesību uzkrāšanu šajā 
valstī. Tā kā līdz ar to lūgumraksta iesniedzēja, strādājot Vācijā, nebija pakļauta Dānijas 
                                               
1 Lieta 22/81, Regina pret Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning, 
1981, ECR 3357, 15. punkts.
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sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, nevar uzskatīt, ka Dānijas iestāžu rīcība, neatzīstot 
attiecīgos periodus pensijas tiesību uzkrāšanai Dānijā, ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību 
aktiem.

Turklāt Komisija vēlas piebilst, ka Eiropas Savienības tiesību akti sociālā nodrošinājuma 
jomā īpaši nosaka, ka nevar pieļaut situāciju, ka persona saņem vairākus viena veida pabalstus 
par vienu un to pašu apdrošināšanas periodu (Regulas (EK) Nr. 883/2004 10. pants, līdz 
2010. gada 1. maijam — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 12. pants). Taču tieši šāda situācija 
veidotos, ja tiktu apstiprināts lūgumraksta iesniedzējas apgalvojums, ka viņas nodarbinātības 
periods Vācijā jāņem vērā, uzkrājot pensijas tiesības ne tikai Vācijā, bet arī Dānijā.

Neskatoties uz šiem Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem un ņemot vērā iepriekš 
izklāstīto informāciju, ka dalībvalstis var noteikt plašākus to sociālā nodrošinājuma sistēmu 
nosacījumus, dalībvalstis tiesību uz pabalstu uzkrāšanas nolūkā, protams, var vienpusēji atzīt 
citā dalībvalstī izpildītos periodus. Taču šāda vienpusēja atzīšana, ko acīmredzot Dānija veic 
attiecībā uz konkrētiem ārvalstīs izpildītiem periodiem Dānijas sabiedrības interesēs, 
neietilpst Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas jomā, un tāpēc tas ir jautājums, kas 
risināms saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējas iesniegto 
informāciju šajā sakarā nevar izvērtēt, pamatojoties uz Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Secinājums

Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības tiesību akti skaidri paredz koordināciju vecuma un 
invaliditātes pensiju jomā, lūgumrakstu iesniedzēju apgalvojumi, ka viņām saskaņā ar Eiropas 
Savienības tiesību aktiem ir tiesības saņemt pilna apmēra invaliditātes pensiju, nav pamatoti. 
Nodokļu piemērošana lūgumraksta iesniedzējas ienākumiem Dānijā atbilst parastajai 
starptautiskajai nodokļu piemērošanas praksei, un, pat ja tā nebūtu, Komisijai nav tiesību 
iejaukties jautājumos par tiešo nodokļu piemērošanu pensijām Dānijā, jo tiešie nodokļi nav 
saskaņoti Eiropas Savienības līmenī un nav konstatēta diskriminācija. Arī ārvalstīs izpildīto 
nodarbinātības periodu neatzīšana no Dānijas iestāžu puses pensijas tiesību uzkrāšanai nav 
pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tādēļ patlaban Komisija lūgumrakstos nesaskata 
pazīmes, kas liecinātu par Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumu.

Lai nodrošinātu tiesisku noteiktību šajā sakarā, Komisija turpinās pētīt, kā precīzi klasificēt 
piemaksu saskaņā ar Likuma par aktīvu sociālo politiku (lov om aktiv socialpolitik) 27.a pantu 
un kādas ir šādas klasifikācijas juridiskās sekas. Taču patlaban nešķiet, ka šādas izpētes 
iznākums varētu ietekmēt lūgumrakstu iesniedzēju lietas.


