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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1316/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hans-Georg 
Knieriem, par nespēju saņemt sociālā nodrošinājuma maksājumus ārzemēs 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir vācietis, kurš 16 gadus dzīvojis Portugālē. Viņš apgalvo, ka 
Vācijas varas iestādes pieprasa, lai viņam būtu adrese Vācijā sociālā nodrošinājuma 
maksājumu saņemšanai. Arī viņa bijušais darba devējs pieprasa uzrādīt īres līguma kopiju, lai 
saņemtu pensiju. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas saņemt pabalstu, uzturoties ārzemēs, un 
iebilst pret Vācijas varas iestāžu prasībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 5. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas pilsonis, 16 gadus ir dzīvojis Portugālē. Viņš saņem sociālā 
nodrošinājuma maksājumus Vācijā un papildu pensiju no Volkswagen papildu pensiju shēmas.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Vācijas varas iestādes pieprasa viņam saglabāt 
dzīvesvietu Vācijā, lai varētu saņemt ES sociālā nodrošinājuma pabalstus un papildu pensiju. 
Viņam vajadzēja uzrādīt Vācijā noslēgtu īres līgumu, lai saņemtu papildu pensiju no 
Volkswagen papildu pensiju shēmas. Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret šo kārtību.

Saskaņā ar eksportējamības principu (jeb atteikšanos no noteikumiem par dzīvesvietu), kas ir 
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viens no galvenajiem sociālā nodrošinājuma koordinācijas 1  principiem, lūgumraksta 
iesniedzējs ir tiesīgs saņemt sociālā nodrošinājuma skaidras naudas pabalstu dalībvalstī, uz 
kuru viņš pārcēlies. Tomēr ne visi skaidras naudas pabalsti, kas ietilpst ES koordinācijas 
regulas darbības jomā, ir eksportējami. Eksportējamības princips neattiecas uz speciāliem, no 
iemaksām neatkarīgiem skaidrās naudas pabalstiem. Šie pabalsti izmaksājami vienīgi tās 
dalībvalsts teritorijā, kurā persona pastāvīgi dzīvo, un saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem.  
Vairāki pabalsti ir speciāli izslēgti no regulas piemērošanas jomas un tāpēc nav eksportējami.

Komisijas dienestiem nav skaidrs, kuru sociālo pabalstu lūgumraksta iesniedzējs pašlaik 
saņem Vācijā, vai tas iekļauts saskaņošanas regulā un kā Vācijas Civillikuma noteikumi 
ietekmē šo pabalstu eksportējamību uz Portugāli.

Attiecībā uz otro punktu par papildu pensiju no Volkswagen koordinācijas sistēma, kas 
noteikta Regulā (EK) Nr. 1408/71, attiecas tikai uz likumā noteiktajām pensiju shēmām. 
Papildu pensiju shēmas reglamentē Padomes 1998. gada 29. jūnija Direktīva 98/49/EK. 
Dalībvalstīm direktīvas noteikumi jāievieš valsts tiesību aktos. Saskaņā ar direktīvas 4. pantu 
dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu likumīgo pensijas tiesību 
saglabāšanos papildu pensiju shēmas dalībniekam tā, ka dzīvesvietas maiņa no vienas 
dalībvalsts uz citu neietekmē papildu pensiju shēmas dalībnieka iespējas saņemt pensiju.

Vācija informēja Komisijas dienestus, ka Direktīva 98/48/EK ir ieviesta Likumā par vecuma 
pensijām (Altersvermögensgesetz – AvmG), kas stājās spēkā 2001. gada 1. janvārī, un 
Uzņēmumu pensiju likumā2 tika pievienots noteikums, kas formulēts šādi:

„Ja darba ņēmējs pārceļas no teritorijas, kas ietilpst šā likuma darbības jomā, uz citu ES 
dalībvalsti, viņš vai viņa saglabā tās pašas tiesības, kuras ir personām, kas pēc darba attiecību 
pārtraukšanas paliek teritorijā, kura ietilpst šā likuma darbības jomā.”

Tā kā attiecībā uz papildu pensiju shēmu jāpastāv vienlīdzīgai attieksmei starp darba 
ņēmējiem, kuri pārceļas uz citu dalībvalsti, un tiem, kuri paliek Vācijā, nedrīkst būt 
diskriminācija pret personām, kuras izmanto tiesības brīvi pārvietoties (EK līguma 39. pants).

Ja papildu pensiju shēmā pieprasīts uzrādīt Vācijā noslēgtu īres līgumu, lai saņemtu 
maksājumu, tas ir pretrunā ar valsts tiesību aktiem, un Komisijas dienesti lūgumraksta 
iesniedzējam iesaka sazināties ar kompetentajām valsts institūcijām, kuras reglamentē papildu 
pensiju shēmas. Tāpat lūgumraksta iesniedzējs var vērsties Darba tiesā, lai īstenotu savas 
tiesības. Prasība pret shēmas nodrošinātāju ir jāiesniedz vispārējā civiltiesā.

                                           
1 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 
darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, OV L 149, 5.7.1971.
2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), 1b. panta 1. un 6. punkts.
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