
<PathFdR>CM\749969LV.doc</PathFdR> PE<NoPE>400.365/REV</NoPE><Version>v01-00</Version>

LV                         Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

 Lūgumrakstu komiteja

21.10.2008

 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS 
LOCEKĻIEM

Temats:  Lūgumraksts Nr. 0512/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Eugenio 
Bermejo Garcia, par personīgu strīdu attiecībā uz pensiju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

 Lūgumraksta iesniedzējs ir pievienojis Spānijas sociālās drošības iestādēm iesniegtās 
sūdzības kopiju, kurā viņš iebilst pret to, ka viņa lietai nepiemēro Regulas Nr. 1408/71 
50. pantu par papildu pensiju, kas būtu jāmaksā dzīvesvietas valstij, viņa gadījumā Spānijai, 
nodrošinot viņam minimālo pensiju par laikposmu, kurš atbilst visiem darba laikposmiem, 
tostarp tiem, kuros viņš strādājis citā dalībvalstī.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 24. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu. 

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs pievieno lūgumrakstam Spānijas sociālās drošības iestādēm (INSS) 
iesniegtās sūdzības kopiju, kurā viņš iebilst pret to, kā Spānijas iestādes ir aprēķinājušas viņa 
vecuma pensiju. Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo Spānijā un saņem pensiju gan no Francijas, 
gan Spānijas. Ņemot vērā to, ka šo pensiju kopsumma nesasniedz Spānijas tiesību aktos 
noteikto minimālās pensijas apmēru, lūgumraksta iesniedzējs saskaņā ar Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 50. pantu saņem piemaksu pie pensijas, lai tās apmēri būtu tādi paši kā Spānijas 
minimālajai pensijai.
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Sūdzība 

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka viņa pensija ir aprēķināta nepareizi un tai vajadzētu 
būt lielākai. Viņš lūdz Spānijas kompetentās iestādes ņemt vērā viņa sūdzību un izmaksāt 
viņam nesamaksāto summu.

Komisijas piezīmes 

Kopienas noteikumi sociālās drošības jomā ir paredzēti sociālās drošības shēmu koordinācijai,
nevis saskaņošanai. Tas nozīmē, ka dalībvalstis ir tiesīgas pašas sīkāk noteikt savas sociālās 
drošības shēmas, tajā skaitā arī to, kādus pabalstus piešķirt, kam tie pienākas, kā šos pabalstus 
aprēķina un cik lielas iemaksas jāveic. Ar Kopienas noteikumiem, jo īpaši Regulu (EEK) 
Nr. 1408/71, tiek ieviesti kopīgi noteikumi un principi, kuri visām valsts iestādēm jāievēro, 
piemērojot attiecīgās valsts tiesību aktus. Ar šiem noteikumiem tiek nodrošināts, ka, 
piemērojot dažādu valstu tiesību aktus, tiek ievēroti vienādas attieksmes un nediskriminācijas 
pamatprincipi. Tādējādi tiek garantēts, ka dažādu valstu tiesību aktu piemērošana negatīvi 
neietekmē personu brīvas pārvietošanās tiesības Eiropas Savienības teritorijā. 
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 50. pantā teikts, ka gadījumos, kad saskaņā ar dažādu dalībvalstu 
tiesību aktiem izmaksāto pabalstu kopsumma ir mazāka par minimālā pabalsta summu, kas 
noteikta pabalsta saņēmēja mītnes valsts tiesību aktos, pabalsta saņēmējam tiek izmaksāts 
papildinājums.

Secinājums

Komisija nosūtīja šo sūdzību Migrējošā darbaspēka sociālās drošības administratīvās 
komisijas loceklim no Spānijas, lai sūdzība tiktu izvērtēta, ievērojot Spānijas un EK tiesību 
aktus, un informēs Parlamentu par pārbaudes rezultātiem.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

Pēc Komisijas lūguma Migrējošā darbaspēka sociālās drošības administratīvās komisijas 
loceklis no Spānijas sadarbībā ar Spānijas sociālās drošības iestādi (INSS) pārbaudīja 
lūgumraksta iesniedzēja pensijas aprēķinu un secināja, ka gan Kopienas, gan arī nacionālie 
sociālās drošības tiesību akti ir piemēroti pareizi.  

Spānijas varas iestādes informēja Komisiju par to, ka 1995. gada 21. decembrī Valsts sociālās 
drošības iestāde (INSS) lūgumraksta iesniedzējam piešķīra vecuma pensiju saskaņā ar Regulu 
(EEK) 1408/71 un 574/72, saskaņā ar kurām viņš sākotnēji ieguva tiesības uz pielikumu, kā to 
paredz Regulas (EEK) 1408/71 50. pants.  

2000. gadā Francijas Sociālās drošības iestāde piešķīra lūgumraksta iesniedzējam vecuma 
pensiju, ievērojot pro rata temporis principu.

Spānijas INSS 2001. gada 12. martā prasīja lūgumraksta iesniedzējam atmaksāt summas, ko 
viņš bija nelikumīgi saņēmis laika posmā starp 01.01.2000. gada 1. janvāri un gada 31. martu, 
jo sakarā ar to, ka viņš saņēma Francijas pensiju un kļuva tiesīgs uz augstāku Spānijas 
pensiju, sasniedzot 65 gadu vecumu 1999. gadā, viņš zaudēja tiesības saņemt pielikumu 
saskaņā ar Regulas 1408/71 (EEK) 50. pantu, jo viņa Spānijas un Francijas pensijas bija virs 
Spānijas noteiktā minimālās pensijas sliekšņa. 
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Šo lēmumu pieņēma INSS un apstiprināja Spānijas tiesa, kurā lūgumraksta iesniedzējs bija 
iesniedzis šo lietu. 

Tātad šajā lietā Komisija nevarēja konstatēt nekādu Kopienas noteikumu pārkāpumu sociālās 
drošības jomā. 
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