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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (ES) Nr. .../2010

(... gada ...),

ar ko Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009

attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem,

uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 79. panta 2. punkta 

b) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru2,

                                               

1 OV C 151, 17.6.2008., 50. lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2008. gada 9. jūlija nostāja (OV C 294 E, 3.12.2009., 259. lpp.) un 

Padomes ... nostāja pirmajā lasījumā.
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tā kā:

(1) Eiropas Parlaments1, Padome un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja2 ir 

aicinājušas labāk integrēt trešo valstu valstspiederīgos, kas likumīgi dzīvo dalībvalstu

teritorijā, paredzot viņiem vienotas tiesības, kuras pēc iespējas atbilst Savienības pilsoņu 

tiesībām.

(2) Tieslietu un iekšlietu padomes 2005. gada 1. decembra sanāksmē tika uzsvērts, ka 

Savienībai ir jānodrošina taisnīga attieksme pret tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kas 

likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā, un ka ar enerģiskākas integrācijas politikas palīdzību 

būtu jāpiešķir šīm personām tiesības un pienākumi, kas pielīdzināmi Savienības pilsoņu 

tiesībām un pienākumiem.

(3) Regulu (EEK) Nr. 1408/71 un Regulu (EEK) Nr. 574/72 par dalībvalstu sociālā 

nodrošinājuma sistēmu koordināciju paplašināja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 859/2003 

(2003. gada 14. maijs)3, attiecinot tās uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem 

minētās regulas neattiecās tikai viņu valstspiederības dēļ.

(4) Šī regula respektē pamattiesības un ievēro principus, kas ir, inter alia, atzīti Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tās 34. panta 2. punktā.

                                               

1 Eiropas Parlamenta 1999. gada 27. oktobra Rezolūcija par Eiropadomes Tamperes sanāksmi 
(OV C 154, 5.6.2000., 63. lpp.).

2 EESLK 1991. gada 26. septembra atzinums par trešo valstu migrējošo darba ņēmēju statusu 
(OV C 339, 31.12.1991., 82. lpp.).

3 OV L 124, 20.5.2003., 1. lpp.
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(5) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par 

sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu1 aizstāj Regulu (EEK) Nr. 1408/71. Ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009 (2009. gada 16. septembris), ar 

ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/20042, aizstāj Regulu (EEK) 

Nr. 574/72. Ar Regulas (EK) Nr. 883/04 un Regulas (EK) Nr. 987/2009 spēkā stāšanās 

dienu atceļ Regulu (EEK) Nr. 1408/71 un Regulu (EEK) Nr. 574/72.

(6) Ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 būtiski uzlabo un vienkāršo 

koordinācijas noteikumus gan apdrošinātām personām, gan sociālā nodrošinājuma 

iestādēm. Attiecībā uz minētajām iestādēm uzlaboto koordinācijas noteikumu mērķis ir 

paātrināt un atvieglināt to datu apstrādi, kas saistīti ar apdrošināto personu tiesībām uz 

pabalstiem, un samazināt attiecīgās administratīvās izmaksas.

(7) Savienības mērķi ir panākt augstu sociālās aizsardzības līmeni, kā arī uzlabot dzīves līmeni 

un dzīves kvalitāti dalībvalstīs.

(8) Lai izvairītos no tā, ka darba devējiem un valstu sociālā nodrošinājuma iestādēm ir jārisina 

ierobežotas personu grupas sarežģītas juridiskas un administratīvas situācijas, ir svarīgi, ka 

tās var izmantot visas priekšrocības, ko sniedz modernizācija un vienkāršošana sociālā 

nodrošinājuma jomā, piemērojot vienu juridisku koordinācijas instrumentu, apvienojot

Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009.

                                               

1 OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.
2 OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.
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(9) Tādēļ attiecīgi Regula (EK) Nr. 859/2003 ir jāaizstāj ar juridisku instrumentu, kura 

galvenais mērķis ir Regulu (EEK) Nr. 1408/71 un Regulu (EEK) Nr. 574/72 aizstāt ar, 

attiecīgi, Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009.

(10) Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. 987/2009 piemērošana attiecībā uz trešo 

valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas vēl neattiecas tikai šo personu 

valstspiederības dēļ, nedod tām tiesības ieceļot, uzturēties vai dzīvot dalībvalstī vai 

iesaistīties tās darba tirgū. Tādējādi Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) 

Nr. 987/2009 piemērošana nedrīkstētu skart dalībvalstu tiesības saskaņā ar Savienības

tiesību aktiem atteikt, anulēt vai atteikt pagarināt atļauju ieceļot, uzturēties, dzīvot vai 

strādāt attiecīgajā dalībvalstī.

(11) Pamatojoties uz šo regulu, Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009 būtu 

jāpiemēro tikai tad, ja attiecīgā persona jau likumīgi dzīvo dalībvalsts teritorijā. Tātad 

likumīgai dzīvesvietai vajadzētu būt minēto regulu piemērošanas priekšnoteikumam.

(12) Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009 nebūtu jāpiemēro gadījumos, ja 

tās visādā ziņā skar tikai vienu dalībvalsti. Tas, inter alia, attiecas uz gadījumiem, kad 

trešās valsts valstspiederīgais ir saistīts tikai ar trešo valsti un vienu dalībvalsti.
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(13) Nosacījums attiecībā uz likumīgu uzturēšanos dalībvalsts teritorijā nedrīkstētu iespaidot 

tiesības, kas izriet no Regulas (EK) Nr. 883/2004 piemērošanas saistībā ar invaliditātes, 

vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensijām no vienas vai vairākām dalībvalstīm trešās 

valsts valstspiederīgajam, kurš iepriekš izpildīja šīs regulas nosacījumus, vai šāda trešās 

valsts valstspiederīgā apgādājamiem, ciktāl viņu tiesības, dzīvojot trešā valstī, izriet no 

darba ņēmēja tiesībām.

(14) Lai saglabātu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 

64. pantu, priekšnosacījums ir tas, ka personai jāreģistrējas kā darba meklētājam 

nodarbinātības dienestā katrā dalībvalstī, kurā tā ieceļo. Tādēji šie noteikumi būtu 

jāpiemēro attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo vienīgi tad, ja viņam ir tiesības, kas 

attiecīgā gadījumā izriet no viņa uzturēšanās atļaujas vai no viņa pastāvīgā iedzīvotāja 

statusa, reģistrēties kā darba meklētājam attiecīgās dalībvalsts nodarbinātības dienestā un 

tiesības tur legāli strādāt.

(15) Šī regula nedrīkstētu skart tiesības un pienākumus, kas izriet no starptautiskiem 

nolīgumiem ar trešām valstīm, kuriem ir pievienojusies Eiropas Savienība un kuri paredz

priekšrocības sociālā nodrošinājuma jomā.
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(16) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs

sakarā ar iesaistītajām pārrobežu situācijām, un to, ka ierosinātās rīcības Savienības 

mēroga dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt

pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 

principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz 

vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(17) Saskaņā ar 3. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un 

Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Īrija 2007. gada 24. oktobra vēstulē ir 

paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.
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(18) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju

saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas 

Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un neskarot minētā protokola 

4. pantu, Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Apvienotajai 

Karalistei šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(19) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam 

par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs 

regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.
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1. pants

Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009 attiecas uz tiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas līdz šim netika attiecinātas tikai viņu 

valstspiederības dēļ, kā arī uz viņu ģimeņu locekļiem un apgādnieku zaudējušiem tuviniekiem, ja 

vien viņi likumīgi dzīvo dalībvalsts teritorijā un visādā ziņā nav saistīti tikai ar vienu dalībvalsti.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 859/2003 atceļ dalībvalstīs, kurām šī regula ir saistoša.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā - Padomes vārdā -

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I. IEVADS

Komisija 2007. gada 25. jūlijā iesniedza minēto priekšlikumu, kura mērķis ir aizstāt 

Regulu (EK) Nr. 859/2003 un attiecināt Regulas (EK) Nr. 883/2004 un tās īstenošanas regulas 

(Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009) noteikumus arī uz tiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ.

Priekšlikums ir balstīts uz Līguma 63. panta 4. punktu (vienprātība un konsultāciju 

procedūra). Pēc Lisabonas Līguma stāšanās spēkā juridiskais pamats tagad ir LESD 79. panta 

2. punkta b) apakšpunkts (kvalificēts balsu vairākums un parasta likumdošanas procedūra).

Eiropas Parlaments sniedza atzinumu 2008. gada 9. jūlijā saskaņā ar konsultāciju procedūru. 

Pēc Lisabonas Līguma stāšanās spēkā Eiropas Parlaments 2010. gada 5. maijā pieņēma 

rezolūciju 1, kurā tas apstiprina savu nostāju saistībā ar parastu likumdošanas procedūru.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 2008. gada 16. janvārī sniedza atzinumu.

Komisija pēc Parlamenta atzinuma pirmajā lasījumā neiesniedza oficiālu grozītu 

priekšlikumu.

Saskaņā ar 294. panta 5. punktu (LESD) Padome 2010. gada 26. jūlijā ar kvalificētu balsu 

vairākumu pieņēma nostāju pirmajā lasījumā.

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots 

Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Īrija ar 

2007. gada 24. oktobra vēstuli ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šīs regulas pieņemšanā un 

piemērošanā. 

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2010. gada 5. maija Rezolūcija par Lisabonas līguma stāšanās spēkā

ietekmi uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām.
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Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots 

Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un neskarot 

minētā protokola 4. pantu, Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un 

Apvienotajai Karalistei šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas 

Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas 

pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

II. MĒRĶIS

Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un tās īstenošanas Regulas (EEK) Nr. 574/72 

noteikumus uz trešo valstu valstspiederīgiem attiecināja ar Padomes Regulu (EK) 

Nr. 859/2003. Regulu (EEK) Nr. 1408/71 un tās īstenošanas regulu vienkāršoja un uzlaboja 

attiecīgi ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009, kuras piemēro no 

2010. gada 1. maija.

Šim regulas priekšlikumam ir tādi paši mērķi kā Regulai (EK) Nr. 859/2003, proti, attiecināt 

Kopienā spēkā esošo sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas noteikumu darbības jomu 

arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie Kopienas noteikumi neattiecas 

tikai viņu valstspiederības dēļ. 

Tā mērķis ir nodrošināt, lai trešo valstu valstspiederīgiem piemērotu tādus pašus sociālā 

nodrošinājuma sistēmu koordinācijas noteikumus kā tos, ko piemēro Eiropas pilsoņiem līdz ar 

Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. 987/2009 stāšanos spēkā. Mērķis ir novērst 

tik ļoti neizprotamo normu dublēšanos, piemērojot privātpersonām un valstu pārvaldes 

iestādēm divus dažādus noteikumu un tiesību kopumus attiecībā uz dalībvalstu sociālā 

nodrošinājuma sistēmu koordināciju.
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III. PADOMES NOSTĀJA PIRMAJĀ LASĪJUMĀ – ANALĪZE

Eiropas Parlaments pieņēma divus grozījumus Komisijas priekšlikumā ar mērķi iekļaut 

preambulā divus jaunus apsvērumus (3.a un 6.a), lai uzsvērtu to, cik liela nozīme ir vienādai 

attieksmei. 

Komisija plenārsēdē notikušajās debatēs norādīja, ka tā varētu pieņemt šos grozījumus. 

Padome arī varētu pieņemt abus grozījumus (Padomes nostājas pirmajā lasījumā 4. un 

7. apsvērums).

Padome arī uzskatīja, ka ir jāpaskaidro priekšlikuma 8. apsvērums (nostājas pirmajā lasījumā 

10. apsvērums), lai precizētu to, ka Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) 

Nr. 987/2009 piemērošana trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie Kopienas 

noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ, neskar dalībvalstu tiesības saskaņā ar 

Kopienas tiesību aktiem atteikt, anulēt vai atteikt pagarināt atļauju iebraukt, uzturēties, dzīvot 

vai strādāt attiecīgajā dalībvalstī.

Turklāt Padomes nostājas pirmajā lasījumā 13. apsvērums paredz, ka noteikums par likumīgu 

uzturēšanos dalībvalsts teritorijā, kas izklāstīts 1. pantā, neietekmē to tiesību piemērošanu, kas 

izriet no Regulas (EK) Nr. 883/2004 noteikumiem par invaliditātes, vecuma vai apgādnieka 

zaudējuma pensiju no vienas vai vairākām dalībvalstīm trešās valsts valstspiederīgajam, kas 

iepriekš atbilda šīs regulas noteikumiem, vai šāda trešās valsts valstspiederīgā apgādājamiem.

Visbeidzot, Padomes nostājas pirmajā lasījumā 17., 18. un 19. apsvērums attiecas uz Īrijas, 

Apvienotās Karalistes un Dānijas nostāju attiecībā uz šīs regulas pieņemšanu un piemērošanu. 

Komisija ir pieņēmusi Padomes nostāju pirmajā lasījumā.
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IV. SECINĀJUMS

Padome uzskata, ka tās nostāja pirmajā lasījumā par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 

Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. 987/2009 noteikumus attiecina arī uz tiem 

trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu 

valstspiederības dēļ, paredz līdzsvarotu pieeju, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un 

nediskrimināciju attiecībā pret tiem trešo valstu valstspiederīgiem, kas likumīgi dzīvo Eiropas 

Savienības teritorijā.

Padome cer uz konstruktīvām sarunām ar Eiropas Parlamentu, lai panāktu galīgu vienošanos 

par šo nozīmīgo regulu.

_____________________
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par 
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neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ  

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei (dokuments COM(2007) 439 galīgā redakcija – 
2007/0152(COD): 

2007. gada 23. jūlijs. 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 2008. gada 
16. janvāris. 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums saskaņā ar parastu apspriežu 
procedūru: 

2008. gada 9. jūlijs. 

Līguma par Eiropas Savienības darbību stāšanās spēkā datums: 2009. gada 
1. decembris. 

Pirmā lasījuma datums Eiropas Parlamentā saskaņā ar parastu 
likumdošanas procedūru: 

2010. gada 5. maijs.  

Ar kvalificētu balsu vairākumu panāktas politiskas vienošanās 
pieņemšanas datums: 

2010. gada 7. jūnijs.  

Padomes nostājas pieņemšanas datums pirmajā lasījumā: 2010. gada 26. jūlijs. 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Priekšlikuma mērķis ir paplašināt Regulas (EK) Nr. 883/2004 un tās īstenošanas Regulas 
(EK) Nr. 987/2009 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu noteikumus uz trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi dzīvo kādā no dalībvalstīm un uz kuriem minētie 
noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ.  

Priekšlikums noslēdz modernizācijas procesu, kura iznākums bija Regula (EK) Nr. 883/2004 
un Regula (EK) Nr. 987/2009, jo tajās noteiktās jaunās tiesības, procedūras un noteikumus 
elektronisku datu apmaiņai ar šo priekšlikumu attiecina uz trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kas pārvietojas ES, bet uz kuriem spēkā esošās regulas neattiecas.  
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3. PIEZĪMES PAR NOSTĀJU 

3.1 Vispārējā nostāja par Padomes nostāju 

Padomes nostājā ir divi grozījumi, kurus ierosinājis Eiropas Parlaments, un turklāt ar tiem 
Padome izdara vairākus grozījumus Komisijas sākotnējā priekšlikumā. Komisija pilnībā 
atbalsta visas grozījumus un izmaiņas. 

3.2 Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi Padomes nostājā iekļauti pilnībā, daļēji 
vai pēc būtības 

Konsultāciju procedūrā Eiropas Parlaments 2008. gada 9. jūlijā ar normatīvo rezolūciju 
pieņēma divus grozījumus. Tās tika apstiprinātas 2010. gada 5. maijā parastas likumdošanas 
procedūras pirmajā lasījumā. Padomes nostājā abi minētie grozījumi tika pilnībā pieņemti.  

Ar 1. grozījumu pievieno jaunu apsvērumu, atsaucoties uz Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 34. panta 2. punktu. Komisija piekrīt, ka šajā priekšlikumā ir svarīgi atsaukties uz 
tiesībām, kuras harta piešķir ikvienai personai, kura likumīgi dzīvo un pārvietojas ES, uz 
sociālā nodrošinājuma pabalstiem un uz sociālajiem atvieglojumiem saskaņā ar Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, kā arī valstu tiesību aktiem.  

Ar 2. grozījumu pievieno jaunu apsvērumu, kas atsaucas uz labākas sociālās aizsardzības 
veicināšanu un dzīves līmeņa un kvalitātes celšanu ES. Komisija piekrīt, ka ir svarīgi izcelt to, 
kāda bija lielākā motivācija šo priekšlikumu izvirzīt. 

3.3 Svarīgākās atšķirības starp Komisijas priekšlikumu un Padomes nostāju 

– Pārejas noteikumus svītro. Padome priekšlikuma oriģinālā svītroja 2. pantu un saistīto 
12. apsvērumu, kurā, lai ierosinātā regula stātos spēkā, iekļāva pārejas noteikumus. 
Padome piekrita, ka, lai šis priekšlikums stātos spēkā, īpaši pārejas noteikumi nav 
nepieciešami, jo atbilstoši pārejas noteikumi jau ir Regulā (EK) Nr. 883/2004. Komisija šo 
vienkāršoto pieeju atbalsta, īpaši tāpēc, ka tā nodrošinās, ka saistībā ar pāreju uz 
modernizētajām regulām trešo valstu valstspiederīgie iegūs tādas pašas tiesības kā ES 
pilsoņi, piemēram, tiesības atbilstoši 87. panta 3. punktam pieprasīt pārskatīt savas pensijas 
tiesības.  

– Pievieno apsvērumus Īrijai un Apvienotajai Karalistei. Priekšlikuma tiesiskais pamats ir 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 79. panta 2. punkta b) apakšpunkts. Pamatojoties 
uz 1.–3. pantu Protokolā (Nr. 21) par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, šis priekšlikums Apvienotajai Karalistei un Īrijai 
nav saistošs, ja vien tās nepaziņo, ka tās priekšlikumam pievienosies. Padome ir 
pievienojusi 17. apsvērumu, lai norādītu, ka Īrija priekšlikumam pievienojas atbilstoši 
2007. gada 24. oktobra vēstulei, un 18. apsvērumu, lai norādītu, ka Apvienotā Karaliste 
tam nepievienojas. Komisija piekrīt, ka minētos divus apsvērumu iekļaut ir nepieciešams. 

– Iepriekšējo regulu atceļ. Padome priekšlikuma jaunajā 2. pantā ir precizējusi Regulas (EK) 
Nr. 859/2003 atcelšanas nosacījumus. Tā kā Apvienotā Karaliste priekšlikumam 
nepievienosies, bet turpmāk piemēros Regulu (EK) Nr. 859/2003, minēto regulu atcelt 
pilnībā nav iespējams. Komisija atbalsta ierosinātos grozījumus, jo tie šajā praktiskajā 
jautājumā panāk tiesisko skaidrību. 
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– Nosaka likumīgo dzīvesvietu. Regulas (EK) Nr. 883/2004 un (EK) Nr. 987/2009 piemēro 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi dzīvo dalībvalsts teritorijā. Tomēr likumīgās 
dzīvesvietas noteikšana nav koordinēšanas regulu piemērošanas jomā, un dalībvalstis patur 
tiesības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem noteikt, vai personai ir tiesības iebraukt, 
uzturēties, dzīvot vai strādāt tās teritorijā. Papildu teikumā, ko Padome iekļāva 
10. apsvērumā, uzsvērts šis kompetences dalījums starp Savienību un dalībvalstīm. 
Komisija šā teikuma iekļaušanai piekrīt. 

– Invaliditātes, vecuma pensiju un apgādnieka zaudējuma pabalstu gadījumā precizē kritērija 
„likumīgas dzīvesvieta” piemērošanu. Padome pievienoja 13. apsvērumu, lai skaidrotu, ka 
nosacījumu par likumīgas dzīvesvietu dalībvalsts teritorijā nepiemēro tad, kad pensijai 
piesakās persona, uz kuru regula attiecas, vai persona, kura no šādas personas tiesības 
atvasina, balstoties uz tiesībām, ko piešķir regula. Nepieciešams, lai attiecīgā persona 
dalībvalstī likumīgi dzīvotu brīdī, kad tā šādas tiesības iegūst. Lai iegūtās tiesības 
aizsargātu un nodrošinātu dalībvalstu ierosinātās regulas vienādu piemērošanu, Komisija 
atbalsta šo papildu apsvērumu, kura mērķis ir novērst nepareizu skaidrojumu.  

4. SECINĀJUMS  

Komisija uzskata, ka Padomes nostāja pilnveido un precizē konkrētus Komisijas priekšlikuma 
aspektus. Tajā skaidroti praktiski tiesiskie pamatjautājumi, piemēram, atcelšana un pārejas 
noteikumi. Turklāt tā sniedz labāku priekšstatu par trešo valstu valstspiederīgo (un par 
personām, kas pārņem viņu tiesības) iegūtajām tiesībām un tādējādi to labāku aizsardzību, kad 
viņi ES vairs nedzīvo. Eiropas Parlamenta visu grozījumu iekļaušana sniedz plašāku 
priekšlikuma kontekstu. 

Komisija atbalsta Padomes vienošanos par šo nostāju, kas ir svarīgs solis, lai sasniegtu 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 34. panta mērķi, proti, visām personām, kas ES dzīvo 
un pārvietojas likumīgi, ir tiesības saņemt sociāla nodrošinājuma pabalstus un sociālos 
atvieglojumus. Tas arīdzan ir svarīgs solis, lai izstrādātu modernizētu ES sociālā 
nodrošinājuma noteikumu tiesību aktu kopumu. Tas trešo valstu valstspiederīgajiem garantē 
tādas pašas uzlabotās tiesības, kuras piešķir modernizētie noteikumi, un vienkāršo nacionālās 
sociālā nodrošinājuma pārvalžu darbu, kuras varēs piemērot to pašu kārtību neatkarīgi no tā, 
vai tiesības skar ES pilsoni vai trešās valsts valstspiederīgo. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija pilnībā atbalsta Padomes nostāju. 
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