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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0963/2019, ko Latviešu biedrības Īrijā dzīvojošo senioru 
atbalsta grupas vārdā iesniedza Latvijas valstspiederīgais I. J., par Īrijā 
dzīvojošiem Latvijas pensionāriem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Īrijā dzīvojošiem Latvijas pensionāriem ir uzlikts 
nesamērīgs administratīvais slogs, jo saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem personām, kuru 
pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, ir jāiesniedz pieprasījums turpināt pensijas izmaksu, 
pievienojot dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgais pensionārs ir dzīvs.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis administratīvais slogs, kas izmaksā diezgan dārgi, ir 
Pamattiesību hartas 20. pantā minētā vienlīdzības principa pārkāpums. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka katru gadu par šādu notariālu apliecinājumu ir jāmaksā 100–250 EUR 
un Latvijas vēstniecībā par šāda apliecinājuma saņemšanu ir jāmaksā nodeva 80 EUR apmērā. 
Šādas summas ir nesamērīgas, salīdzinot ar iespējamās Latvijas pensijas apmēru. Turklāt, lai 
nokļūtu vēstniecībā, pensionāriem varētu rasties arī ceļa izdevumi vai, ja viņi vēl strādā (Īrijā), 
viņi varētu pat zaudēt darbu.

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret šādu pienākumu, jo iestādes varētu iegūt informāciju 
savstarpēji savienotajās ES datubāzēs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 31. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā
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Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju Latvijas pensionāram, kura pastāvīgā 
dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, reizi gadā ir jāiesniedz pieprasījums turpināt pensijas izmaksu, 
pievienojot dokumentu, kas apliecina, ka viņš(-a) joprojām ir dzīvs(-a). Tā kā šīs izziņas Īrijā 
nav bez maksas un šis pienākums rada pensionāram zināmu finansiālu slogu, lūgumraksta 
iesniedzējs apšauba šāda pienākuma nepieciešamību, jo iestādes varētu iepazīties ar ES 
elektroniskajām datubāzēm, lai šo faktu pārbaudītu.

ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā, jo īpaši Regula (EK) Nr. 987/20091, nosaka datu 
apmaiņas principus. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 987/2009 3. pantu Personām, uz kurām 
attiecas Regula (EK) Nr. 883/20042, ir pienākums pārsūtīt attiecīgajai iestādei informāciju, 
dokumentus vai apstiprinošus pierādījumus, kas vajadzīgi, lai noteiktu viņu vai viņu ģimenes 
stāvokli, lai noteiktu vai uzturētu viņu tiesības un pienākumus un lai noteiktu piemērojamos 
tiesību aktus un viņu pienākumus saskaņā ar tiem. Pašlaik šādas informācijas apmaiņa starp 
dalībvalstīm nenotiek automātiski.

Tā kā starp dalībvalstīm nenotiek automātiska informācijas apmaiņa par pensionāra situāciju, 
pienākums sniegt informāciju par to, ka viņš joprojām ir dzīvs, ir pamatots ar sabiedrības 
interesēm aizsargāt valsts finanses. Turklāt šis pienākums ir jāizpilda reizi gadā, kas nešķiet 
nesamērīgs, ņemot vērā sabiedrības intereses, kuras ar to ir paredzēts aizsargāt. 

Secinājums 
Tā kā starp visām dalībvalstīm nenotiek automātiska informācijas apmaiņa par to, ka 
pensionārs ir dzīvs, šķiet, ka pienākums sniegt šāda veida informāciju reizi gadā, pastāvīgi 
dzīvojot citā dalībvalstī, nepārkāpj ES tiesību aktus. Sociālā nodrošinājuma koordinēšanas 
noteikumi nereglamentē jautājumu par administratīvajām maksām, ko dalībvalstis iekasē par 
šādas informācijas sniegšanu.
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