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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats:  Lūgumraksts Nr. 0572/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais T. M., 
par bērna audzināšanas periodu citās dalībvalstīs ņemšanu vērā saskaņā ar 
Eiropas Savienības Tiesas spriedumu Reichel-Albert lietā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz jautājumu par bērna audzināšanas perioda citās 
dalībvalstīs ņemšanu vērā. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 987/2009 44. panta 2. un 3. punktu 
dalībvalstij, kurā attiecīgā persona iepriekš ir strādājusi algotu darbu, ir pienākums ņemt vērā 
bērna audzināšanas periodu. Sprieduma Reichel-Albert lietā (C-522/10) 32. punktā Eiropas 
Savienības Tiesa (EST) noteica, ka joprojām ir piemērojamas tās dalībvalsts tiesību normas, 
kuras tiesībām attiecīgā persona bija pakļauta bērna piedzimšanas brīdī. Šajā lietā tā nebija 
Reichel-Albert dzīvesvietas dalībvalsts. Līdz ar to nepārprotami piemērojami bija arī Regulas 
(EK) Nr. 883/2004 II sadaļas noteikumi par personām, kas nav iesaistītas algotā darbā.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka EST sprieduma lietā C-388/09 73. punktā apstiprināja 
principu par tiesībām uz labuma saņemšanu no (monetārām) iemaksām. Tāpēc tas būtu 
jāattiecina arī uz bērna audzināšanu un citādiem ieguldījumiem kopumā. Līdz ar to atbildība 
būtu jāuzņemas dalībvalstij, kura principā gūst labumu no bērna audzināšanas. Turklāt būtu 
vajadzīgi īpaši noteikumi gadījumiem, kad bērna piedzimšanas (vai adopcijas) brīdī 
jurisdikcija nav bijusi nevieni dalībvalstij.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 30. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Vispirms jāatceras, ka ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā paredz dalībvalstu valsts 
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sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, nevis to saskaņošanu. Katras dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt savas sociālā nodrošinājuma sistēmas elementus, tostarp piešķiramos 
pabalstus, atbilstības nosacījumus, pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamās iemaksas. Dažu 
dalībvalstu tiesību akti paredz, ka bērnu audzināšanas periodus ņem vērā, aprēķinot pensijas. 
Attiecīgajos Savienības tiesību aktos par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu ir īpaša atsauce 
uz bērnu audzināšanas periodiem. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 987/2009 44. panta 1. punktu 
"bērna audzināšanas periods" ir jebkurš periods, kas ir iemaksu periods saskaņā ar dalībvalsts 
pensiju tiesību aktiem vai kas nodrošina personai piemaksu konkrēti tā iemesla dēļ, ka persona 
ir audzinājusi bērnu, neatkarīgi no metodes, kāda izmantota šādu periodu aprēķināšanai, un 
neatkarīgi no tā, vai tie uzkrājas bērna audzināšanas laikā vai tiek atzīti ar atpakaļejošu spēku.

Regulas 44. pants kodificē Eiropas Savienības Tiesas (Tiesa) judikatūru, kas izriet no 
spriedumiem lietā C-135/99 Elsen un lietā C-28/00 Kauer. Tiesas ieskatā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts kompetentās 
iestādes pienākums saistībā ar vecuma pensijas piešķiršanu ir ņemt vērā ārpus šīs valsts 
pavadītus bērnu audzināšanas periodus tā, it kā persona šos periodus būtu pavadījusi valsts 
teritorijā. Bērnu audzināšanas periodu ņemšana vērā saistībā ar vecuma pensijas piešķiršanu 
atkarībā no valsts tiesību aktiem var ietvert personas iemaksu novērtēšanu un apdrošināšanas 
vēsturi.

Attiecībā uz piemērojamiem tiesību aktiem vai kolīziju normām, kas ietvertas Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 II sadaļā, II sadaļā ir noteikts, ka gadījumā, ja persona ir ekonomiski neaktīva, ir 
piemērojama dzīvesvietas valsts sociālā nodrošinājuma sistēma saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 11. panta 3. punkta e) apakšpunktu. Tā kā parasti uz ES pilsoņiem, ja viņi ir 
ekonomiski aktīvi, attiecas nodarbinātības vai pēdējās nodarbinātības valsts tiesību akti, 
II sadaļas 11. panta 2. punkts paredz, ka personas, kuras saņem noteiktu kategoriju naudas 
pabalstus sakarā ar savu darbību, ir uzskatāmas par tādām, kas veic attiecīgo darbību. 

1) Mijiedarbība starp Regulas (EEK) Nr. 987/2009 44. pantu un Regulas (EK) Nr. 883/2004 
II sadaļu1

44. panta 2. punktā ir noteikts, ka tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras tiesību akti 
neparedz ņemt vērā bērnu audzināšanas periodus, ņem vērā bērnu audzināšanas 
periodus, kas reģistrēti citā dalībvalstī (pamatojoties uz to, ka attiecīgā persona ir bijusi 
aktīva), tā, it kā persona šos periodus būtu pavadījusi tās teritorijā. Ņemot vērā iepriekš 
minēto, lūgumraksta iesniedzējam ir taisnība, ciktāl 44. panta 2. punkts ierobežo II sadaļas 
piemērošanu, attiecinot to tikai uz aktīvām personām. Tādējādi kompetentajai iestādei ir jāņem 
vērā tikai to personu bērnu audzināšanai veltītie periodi, kas ir bijušas nodarbinātas vai 
pašnodarbinātas personas statusā dienā, kad šos bērna audzināšanas periodus "sāka ņemt vērā 
attiecīgajam bērnam". 

Tiesa lietā C-522/10 (uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzējs) ir nospriedusi, ka LESD 21. pants 
ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ir paredzēts pirmās dalībvalsts kompetento iestāžu pienākums 
saistībā ar vecuma pensijas piešķiršanu atzīt otrajā dalībvalstī pavadītos bērnu audzināšanai 
veltītos periodus tā, it kā persona, kura savu profesionālo darbību ir veikusi tikai pirmajā 
dalībvalstī un kura savu bērnu piedzimšanas brīdī pagaidu kārtā bija pārtraukusi darbu un savu 

1Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici), OV L 166, 30.4.2004., 1.–123. lpp.
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dzīvesvietu tikai ģimenes apstākļu dēļ bija iekārtojusi otras dalībvalsts teritorijā, šos periodus 
būtu pavadījusi valsts teritorijā. Faktiski personai, kas bērna piedzimšanas brīdī uz laiku kļūst 
neaktīva, ir tiesības uz tādu pašu aizsardzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 987/2009 44. pantu, 
pamatojoties uz LESD 21. pantu. 

Ņemot vērā Tiesas argumentāciju un risinājumu, kas balstīts drīzāk uz primārajiem, nevis 
sekundārajiem tiesību aktiem, Komisija neplāno ierosināt grozīt sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinācijas noteikumus. Jāatzīmē, ka ietekmes novērtējumā, kas tika veikts saistībā ar 
koordinācijas noteikumu pašreizējo pārskatīšanu, nav konstatēts, ka šajā jautājumā būtu 
vajadzīga reforma.

2) Tiesības uz monetāru labumu / naudas atmaksu par bērnu audzināšanas periodiem

Sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumi neparedz tiesības uz monetāru labumu vai 
naudas atmaksu par bērnu audzināšanas periodiem. Tiesas sprieduma lietā C-388/09 73. punktu 
nevar interpretēt tādējādi, ka ar to tiek atzītas tiesības uz monetāru labumu no sociālā 
nodrošinājuma iemaksām. Tajā drīzāk ir noteikts, ka valsts tiesību akti var būt nesaderīgi ar ES 
tiesību aktiem, ja personai tiek radīta neizdevīgāka situācija salīdzinājumā ar citām personām 
un ja sociālā nodrošinājuma iemaksas tiek maksātas, nesaņemot neko pretī. Tāpēc Komisija 
uzskata, ka nav pamata aicināt veikt reformu attiecībā uz naudas atmaksu par bērnu 
audzināšanas periodiem. 

Visbeidzot, šķiet, ka lūgumrakstā nav norādīts, kā var rasties situācija, kad "jurisdikcija nav 
bijusi nevieni dalībvalstij", ja faktiski katra dalībvalsts nosaka savus noteikumus par tiesībām 
uz bērnu audzināšanas periodiem un piemērojamos tiesību aktu noteikumus saskaņā ar 
44. panta 2. punktu.

Secinājumi 

Ņemot vērā iepriekš minētajā judikatūrā ietverto argumentāciju un risinājumu, Komisija 
neplāno ierosināt grozīt koordinācijas noteikumus. 

Tā kā saskaņā ar ES materiālo tiesību normām tiesības uz naudas atmaksu par bērna 
audzināšanas periodiem nav paredzētas, Komisija neuzskata, ka būtu jāiesniedz priekšlikums 
par šādām tiesībām saskaņā ar koordinācijas noteikumiem. 

Visbeidzot, ņemot vērā, ka šajā kontekstā nevar rasties situācija, kad "jurisdikcija nav bijusi 
nevieni dalībvalstij", Komisija uzskata, ka saistībā ar šo jautājumu nav vajadzīga reforma.


