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Temats: Lūgumraksts Nr. 0724/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Wolfgang 
Doetsch, par bērnu pabalstu maksājumiem saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1408/71

1. Lūgumraksta kopsavilkums

 Lūgumraksta iesniedzējs saņem pensiju saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem par pensijām un par 
savu darbu Grieķijā. Bērnu pabalsta maksājumi, kurus viņš saņēma līdz 2004. gadam saskaņā 
ar Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma 
sistēmas piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā, 
77. pantu, tika pārtraukti, „pamatojoties uz vienlīdzīgu attieksmi”. Lūgumraksta iesniedzējs 
atsaucas uz brošūru „Jūsu sociālā nodrošinājumu tiesības, pārvietojoties Eiropas Savienībā” 
(“Your social security rights when moving within the European Union”), un izrādās, ka tajā 
ģimenes tiek traktētas tā, it kā tās visas dzīvotu un būtu apdrošinātas valstī, kurā ir 
vislabvēlīgākā likumdošana. Lūgumraksta iesniedzēja vietējais ģimenes pabalstu maksājumu 
birojs Nirnbergā viņu informēja, ka viņi nevar izskatīt viņa pieprasījumu par bērnu pabalsta 
maksājumu atsākšanu, kamēr nav pieņemta attiecīgā īstenošanas regula. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka tas var ilgt trīs gadus, un lūdz sniegt atzinumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs, kas dzīvo Grieķijā, saņem pensiju no Vācijas un Grieķijas. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka kompetentā iestāde, kas piešķir ģimenes pabalstus, 
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Vācijas Familienkasse Nirnbergā, informēja viņu, ka tā nevar izskatīt viņa lūgumu atjaunot 
viņam bērnu pabalstu maksājumus, kamēr nav stājusies spēkā attiecīgā īstenošanas regula. 
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka viņa lūguma atteikums neatbilst apgalvotajam principam 
par pabalstu saņemšanu no valsts, kurā ir vislabvēlīgākā likumdošana. Viņš arī norāda, ka 
lēmuma pieņemšana par īstenošanas regulu var ilgt trīs gadus.

Kopienas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu un nevis to saskaņošanu. Tas nozīmē, ka ikviena dalībvalsts var brīvi noteikt 
savas sociālā nodrošinājuma sistēmas specifiku, kā arī to, kādi pabalsti ir paredzēti, pabalsta 
saņemšanas noteikumus, to, kā šie pabalsti tiek aprēķināti un cik lielas sociālā nodrošinājuma 
iemaksas jāveic. Kopienas noteikumi, jo īpaši Regula (EEK) Nr. 1408/711, ievieš kopējos 
noteikumus un principus, kas jāievēro visām dalībvalstu iestādēm, kad tās piemēro valsts 
tiesību aktus. Šie noteikumi nodrošina, ka dažādu valstu tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti 
pamatprincipi — vienlīdzīga attieksme un nediskriminēšana. Tādējādi tā nodrošina, ka dažādu 
dalībvalstu tiesību aktu piemērošana nelabvēlīgi neietekmē personas, kas izmanto savas 
tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. 

Attiecībā uz ģimenes pabalstiem Regulas (EEK) Nr. 1408/71 III sadaļas 8. un 9. nodaļa 
paredz ģimenes pabalstu noteikumu koordināciju. Ja saskaņā ar vairāk nekā vienas dalībvalsts 
tiesību aktiem personai ir tiesības uz ģimenes pabalstu, ģimene principā saņems lielāko 
paredzēto pabalstu. Pastāv īpaši pārklāšanās noteikumi, kas novērš pārmaksāšanu, izraugot 
pirmo kompetento valsti un otro kompetento valsti, kas atkarībā no piešķirtās pabalsta 
summas var pārtraukt izmaksāt pabalsta daļu līdz summai, ko izmaksā pirmā kompetentā 
valsts, piemēram, skatīt Regulas (EEK) Nr. 1408/71 76. pantu.

Attiecībā uz pensionāriem ir piemērojami īpaši koordinācijas noteikumi. Neatkarīgi no 
pensionāra vai viņa bērnu pastāvīgās dzīves vietas Regulas (EEK) Nr. 1408/71  77. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzēts, ka pensionārs saņem ģimenes pabalstu no valsts, kas 
maksā viņam vai viņai pensiju. 
Ja pensionārs saņem vairāk nekā vienu pensiju, 77. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzēts, 
ka atkarībā no konkrētu noteikumu izpildes vai nu pensionāra dzīvesvietas dalībvalsts (i), vai 
tā dalībvalsts, kuras likumdošanai pensionārs ir bijis pakļauts ilgāko laika periodu (ii), būs 
kompetentā valsts. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja atsaucēm uz Regulu (EK) Nr. 883/042 un īstenošanas 
regulu ir jānorāda, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/04 91. pantu šī regula ir piemērojama 
no īstenošanas regulas spēkā stāšanās dienas. Īstenošanas regulas3 priekšlikumu pašreiz 
apspriež abas likumdevējas iestādes — Parlaments un Padome.

                                               
1 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 
darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, OV L 149, 5.7.1971., 
2. lpp.; regula pēdējo reizi grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1992/2006 OV L 392, 30.12.2006., 1. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa  Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu. OV L 200, 7.6.2004., 1. lpp.
3 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 31. janvāra regulai, ar ko nosaka piemērošanas 
noteikumus Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu; COM(2006)16, 
galīgā redakcija.
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Secinājumi

Tā kā, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja doto informāciju, nav iespējams noteikt, vai 
lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības uz ģimenes pabalstu, kas ir dalībvalstu tiesību aktu 
jautājums, kā arī to, vai Kopienas noteikumi ir pareizi piemēroti, Komisijas dienesti lūdza 
Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvo komisiju informēt Eiropas 
Komisiju par lūgumraksta iesniedzēja lietas turpmāko virzību.

Komisijas dienesti informēs Parlamentu par lietas turpmāko virzību.

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

No informācijas, ko sniegušas Vācijas iestādes, izriet, ka uz lūgumraksta iesniedzēja
gadījumu attiecas 77. panta 2. punkta b) apakšpunkts Regulā (EEK) Nr. 1408/71, jo viņš 
dzīvo Grieķijā. Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 2002. gada 24. septembra spriedumu lietā 
C-471/99 (Martínez Dominguez) Vācijas kompetentā iestāde nolēma, kas lūgumraksta 
iesniedzējam nav tiesību saņemt Vācijas ģimenes pabalstus, jo viņš neatbilst valsts prasībām 
un nav ieguvis tiesības uz pensiju tikai saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem (skatīt šī sprieduma 
32. punktu).

Vācijas kompetentā iestāde informēja lūgumraksta iesniedzēju, ka iepriekš raksturotā tiesiskā 
situācija mainīsies, tiklīdz tiks piemērota Regula (EK) Nr. 883/041, jo šajā regulā būs citādi 
koordinācijas noteikumi nekā 77. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļā Regulā (EEK) Nr. 
1408/71.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar 91. pantu Regulā (EK) Nr. 883/04 tā ir piemērojama no īstenošanas 
regulas spēkā stāšanās dienas. Īstenošanas regulas2 priekšlikumu pašreiz apspriež Parlaments 
un Padome, un ir paredzams, ka šīs regulas tiks piemērotas 2010. gadā.

Nobeigumā jānorāda, ka Komisija uz šo brīdi nav konstatējusi Kopienas noteikumu 
pārkāpumus.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu. OV L 200, 7.6.2004., 1. lpp.
2 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 31. janvāra Regulai, ar ko nosaka piemērošanas 
noteikumus Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu; COM(2006)16, 
galīgā redakcija.
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