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Temats: Lūgumraksts Nr. 1401/2011, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgā Ingeborg 
Munker, par viņas pensijas tiesību nodošanu no Austrijas Vācijai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir ieguvusi pensijas tiesības par 69 Austrijā 20. gs. 60. gados 
nostrādātiem mēnešiem pirms pārcelšanās uz Vāciju, kur viņa kopš tā laika ir dzīvojusi un 
strādājusi. Pēc pensionēšanās viņa cerēja saņemt Austrijas pensiju, pamatojoties uz tur 
nostrādāto laikposmu, vai ka šie mēneši tiks pievienoti viņas Vācijas pensijai. Tomēr 
Austrijas iestādes viņu informēja, ka viņai trūkst 12 mēnešu, lai viņa būtu tiesīga saņemt 
pensiju. Viņai tika piedāvāts iegādāties šīs tiesības, taču viņa to nevar finansiāli atļauties.
Viņa lūdza, lai viņas iemaksas tiktu atmaksātas, bet tas tika atteikts. Viņa vēlas zināt, vai šī 
situācija atbilst ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 24. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Kopumā ES tiesību aktos sociālā nodrošinājuma jomā ir paredzēta sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordinēšana, nevis saskaņošana. Savienības tiesību aktos netiek ierobežotas 
dalībvalstu pilnvaras organizēt savas sociālā nodrošinājuma sistēmas, un, ja nav saskaņotu 
noteikumu Savienības līmenī, katra dalībvalsts savos tiesību aktos var paredzēt nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem tiek piešķirti sociālā nodrošinājuma pabalsti, kā arī šo pabalstu apjomu un 
piešķiršanas periodu. Tomēr, īstenojot savas pilnvaras, dalībvalstīm ir jāievēro Savienības
tiesību akti, jo īpaši Līguma noteikumi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un ikviena 
Eiropas Savienības pilsoņa brīvību pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā un Regulas 
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(EK) Nr. 883/2004 noteikumi, kuri paredz kopējus noteikumus un principus, kas, piemērojot 
valsts tiesību aktus, jāievēro visām valsts iestādēm. Šie noteikumi nodrošina, ka dažādu valsts 
tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas 
pamatprincipi.

Attiecībā uz vecuma pensijām Regulas (EK) Nr. 883/2004 5. nodaļas noteikumus var rezumēt 
šādi (atšķirīgus noteikumus piemēro apdrošināšanas vai uzturēšanās periodiem, kuri ir mazāki 
par vienu gadu).

 Ikvienā dalībvalstī, kurā pilsonis ir bijis apdrošināts, viņa apdrošināšanas ieraksti tiek 
saglabāti līdz viņš sasniedz pensijas vecumu. Citiem vārdiem sakot, veiktās iemaksas 
netiek pārceltas uz citu dalībvalsti, ne arī izmaksātas pilsonim, ja viņš vairs nav 
apdrošināts šajā dalībvalstī.

 Katrai dalībvalstij, kurā persona ir bijusi apdrošināta, būs jāmaksā vecuma pensija, 
personai sasniedzot pensijas vecumu. Piemēram, ja pilsonis ir strādājis trijās dalībvalstīs, 
tad, sasniedzot pensionēšanas vecumu, viņš saņems trīs atsevišķas vecuma pensijas.

 Šī pensija tiks aprēķināta saskaņā ar personas apdrošināšanas ierakstiem katrā dalībvalstī.
Pensijas apmērs, kas tiks saņemts no katras dalībvalsts, būs atkarīgs no apdrošināšanas 
ilguma katrā valstī.

Saskaņā ar ES noteikumiem katrai ES dalībvalstij ir jāņem vērā pilsoņu apdrošināšanas 
vēsture citās valstīs, ja tas ir nepieciešams minimālā gadu skaita sasniegšanai, lai varētu 
saņemt pensiju šajā valstī.

Tādēļ attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas sūdzību, jāatzīmē, ka ir jāņem vērā Austrijas un 
Vācijas nodarbinātības periodu summēšana, lai noteiktu viņas tiesības saņemt Austrijas 
vecuma pensiju. Tomēr var gadīties, ka pēc šādas summēšanas netiek sasniegts Austrijas 
tiesību aktos noteiktais minimālais nodarbinātības periods, kas nepieciešams, lai personai būtu 
tiesības saņemt pensiju. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, nav 
iespējams noteikt, vai šajā situācijā tā ir.

Attiecībā uz iespēju atmaksāt iemaksas, kuras lūgumraksta iesniedzēja ir veikusi Austrijas 
sociālā nodrošinājuma sistēmā, jānorāda, ka ES koordinācijas noteikumi neparedz valsts 
iestāžu pienākumu atmaksāt pensiju shēmā veiktās iemaksas. Tādējādi katra dalībvalsts pati 
nosaka, kā tiek regulētas pensiju shēmās veikto iemaksu atmaksas iespējas.

Vairāk informācijas par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju var atrast:  

 Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en;  
 publikācijā „ES noteikumi par sociālo nodrošinājumu — Jūsu tiesības, pārvietojoties 

Eiropas Savienībā — atjaunināts 2010. gadā”, kas pieejama:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1  

 brošūrā par pensiju koordinēšanu, kas pieejama šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6591&visible=1
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Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, nav iespējams noteikt, vai ir 
ievēroti Savienības tiesību akti. Komisija sazināsies ar Austrijas kompetentajām iestādēm un 
atkārtoti izvērtēs lūgumrakstu, pamatojoties uz saņemto informāciju.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 27. novembrī.

2012. gada 10. jūlijā notika konsultēšanās ar Austrijas kompetentajām iestādēm, lai saņemtu 
paskaidrojumus par lūgumraksta iesniedzējas tiesībām saņemt pensiju Austrijā. Austrijas 
iestādes 2012. gada 25. jūlija vēstulē apstiprināja Komisijai, ka lūgumraksta iesniedzējai 
pietrūkst 12 mēnešu iemaksu, lai viņa varētu saņemt pensiju Austrijā. Austrijas iestādes 
norādīja, ka Austrijas sociālās apdrošināšanas sistēma neparedz iespēju iemaksas atmaksāt. 
Austrijas sociālās apdrošināšanas sistēma ir balstīta uz solidaritāti, un saskaņā ar spēkā 
esošajiem tiesību aktiem jau samaksātās iemaksas netiek nedz nosūtītas uz citu valsti, nedz 
atmaksātas pilsoņiem, kuri paliek dzīvot Austrijā.  

Secinājums

No Austrijas iestāžu sniegtās informācijas izriet, ka lūgumraksta iesniedzējas gadījumā pēc 
Austrijā un Vācijā veikto iemaksu periodu summēšanas nav sasniegts Austrijas tiesību aktos 
noteiktais minimālais nodarbinātības periods, lai varētu saņemt pensiju (15 gadi).

Līdz ar to Lūgumrakstu komitejai nosūtītā lūgumraksta iesniedzējas informācija — pat pēc šīs 
informācijas izvērtēšanas, ņemot vērā datus, ko Austrijas kompetentās iestādes sniegušas tieši 
Komisijai, — neliecina par Eiropas Savienības tiesību aktu nepareizu piemērošanu.


