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Temats: Lūgumraksts Nr. 0749/2010, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais 
Steven Gordon, par Vācijas pensiju fonda lēmumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Austrijas valstspiederīgais, dzīvo Vācijā un saņem Vācijas pensiju. 
Viņš sūdzas par to, ka Vācijas pensiju fonds ir samazinājis viņa pensijas apmēru par summu, 
kādu viņam izmaksājusi Austrijas veselības apdrošināšanas sistēma par Austrijā veikto 
ārstēšanos no hroniskā C hepatīta. Vācijas pensiju fonds šo ārstēšanos uzskata par veiktu 
Vācijā un C hepatītu uzskata par nelaimes gadījumu darba vietā. Lūgumraksta iesniedzējs 
sūdzas, ka šāda rīcība ir netaisnīga un ka Vācijas valsts, atrēķinot no viņa pensijas Austrijas 
izmaksāto summu, ir pārkāpusi Austrijas suverenitāti. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties.  

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 27. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo Austrijā un saņem Vācijas vecuma pensiju. Austrijas iestāde 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), kas nodrošina apdrošināšanu nelaimes 
gadījumu darba vietā un arodslimību gadījumos, lūgumraksta iesniedzējam maksā skaidras 
naudas pabalstu saistībā ar hronisku C hepatītu, ko viņš ieguvis asins plazmas ziedošanas 
laikā. Vācijas atbildīgā pensiju apdrošināšanas iestāde — Deutsche Rentenversicherung Bund
(DRV Bund) — lūgumraksta iesniedzējam izmaksājamo pensiju ir samazinājusi par summu, 
kādu viņam maksā AUVA. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņa iegūto C hepatītu nevar 
uzskatīt par nelaimes gadījumu darbā un ka DRV Bund, atvelkot AUVA piešķirtā pabalsta 
summu, ir pārkāpusi Austrijas suverenitāti.
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Eiropas Savienības tiesību akti sociālās nodrošināšanas jomā, jo īpaši Regula (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu1, paredz vienīgi dalībvalstu 
sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, nevis saskaņošanu. Tas nozīmē, ka 
dalībvalstis, nosakot savu sociālās nodrošināšanas sistēmu īpatnības, saglabā samērā lielu 
rīcības brīvību. Tas attiecas arī uz nelaimes gadījuma darba vietā un arodslimības jēdzienu 
definēšanu. Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju skaidras naudas pabalsti, kas tiek 
izmaksāti personām, kuras cieš no asins vai asins plazmas ziedošanas laikā iegūtām slimībām, 
Austrijas tiesību aktos tiek uzskatīti par arodslimības pabalstiem. Tādēļ tas, ka DRV Bund
lūgumraksta iesniedzējam izmaksāto pabalstu, ko tas saņem no AUVA, uzskata par pabalstu 
saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai par arodslimības pabalstu, nav pretrunā Eiropas 
Savienības tiesību aktiem.

Ņemot vērā to, ka AUVA lūgumraksta iesniedzējam maksātais pabalsts nav ne invaliditātes, ne 
vecuma, ne arī apgādnieka zaudējuma pabalsts, tā pārklāšanās ar lūgumraksta iesniedzējam 
DRV Bund piešķirto pensiju ir uzskatāma par „atšķirīgu pabalstu pārklāšanos” (Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 53. panta 1. un 2. punkts). Regulas (EK) Nr. 883/2004 53. panta 3. punktā un 
55. pantā minētie noteikumi attiecībā uz šādām situācijām, kad pārklājas atšķirīgi pabalsti, 
neliedz piemērot tādus valstu noteikumus, kādus ir piemērojusi DRV Bund un saskaņā ar 
kuriem skaidras naudas pabalsta summa, kas tiek izmaksāta saistībā ar nelaimes gadījumu 
darbā vai arodslimību, tiek atvilkta no vecuma pensijas neatkarīgi no tā, vai tas ir pabalsts, kas 
tiek saņemts atbilstoši Vācijas tiesību aktiem, vai pabalsts, kas tiek saņemts atbilstoši kādas 
citas dalībvalsts tiesību aktiem. Savukārt ņemot vērā, ka Regulas (EK) Nr. 883/2004 55. panta 
1. punktā ir minēti detalizēti noteikumi par to, kā šādi atvilkumi (no atšķirīgiem pabalstiem) ir 
veicami no vairākiem (invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma) pabalstiem, ir 
skaidrs, ka tas, ka šādi atvilkumi (no atšķirīgiem pabalstiem) tiek izdarīti tikai no viena veida 
(invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma) pabalsta, nav pretrunā Eiropas Savienības 
tiesību aktiem.

Secinājumi

Komisija secina, ka DRV Bund pieņemtais lēmums par lūgumraksta iesniedzējam AUVA
maksātā pabalsta summas atvilkšanu nav pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 882/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp. (Labojums 
OV L 200, 7.6.2004., 1. lpp.), kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 
Nr. 1244/2010 (OV L 338, 22.12.2010., 35. lpp.).


