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Temats: Lūgumraksts Nr. 0375/2006, ko iesniegusi Nīderlandes valstspiederīgā 
Efthimia Dilpizoglou, par atteikumu ļaut stažēties Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai ir zinātniskais grāds humanitārajās zinātnēs, bet pašlaik viņa ir 
bezdarbniece. Piedaloties darba meklēšanas programmā, sūdzības iesniedzēja pēdējos divus 
gadus nesekmīgi ir meklējusi stažēšanās iespējas Nīderlandē. Nesen lūgumraksta iesniedzēja 
saņēma piedāvājumu stažēties Francijā, bet Nīderlandes iestādes, kas ir atbildīgas par darba 
meklēšanas programmu, atteicās šo piedāvājumu akceptēt, jo tās uzskata, ka uzturēšanās 
ārvalstīs ir atrašanās brīvdienās. Atsaucoties uz ES principiem par studentu un darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību, lūgumraksta iesniedzēja vēršas Eiropas Parlamentā, lai noskaidrotu, cik 
lielā mērā Nīderlandes iestāžu atteikums akceptēt sūdzības iesniedzējas stažēšanos Francijā ir 
savienojams ar attiecīgiem ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 22. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī

„Pamatinformācija/faktu apkopojums/priekšvēsture
Lūgumraksta iesniedzēja ir Nīderlandes pilsone, kura ieguvusi zinātnisko grādu humanitārajās 
zinātnēs un pašlaik ir bezdarbniece. Lūgumraksta iesniedzēja piedalās Amsterdamas pilsētas 
Nodarbinātības un ieņēmumu dienesta (Dienst Werk en Inkomen: „DWI”) rīkotajā 
programmā, kas veicina atgriešanos darba tirgū. Šīs programmas laikā lūgumraksta
iesniedzēja trīs mēnešus var stažēties saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp stažieri, darbā 
atgriešanās veicināšanas aģentūru un DWI. Pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem atrast 
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stažēšanās iespēju Nīderlandē, lūgumraksta iesniedzēja nesen sameklēja stažēšanās vietu kādā 
privātskolā Francijā. Tomēr Nīderlandes iestādes atteicās akceptēt stažēšanos Francijā 
programmas ietvaros, kas veicina atgriešanos darba tirgū, uzskatot, ka trīs ārvalstīs pavadītie 
mēneši pārsniedz maksimāli pieļaujamo brīvdienu skaitu, kas sūdzības iesniedzējai pienākas.

Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Nīderlandes iestāžu atteikums, kas neļauj viņai doties uz 
Franciju, nav savienojams ar principiem par personu un darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, 
un ka tiek ierobežotas viņas kā ES pilsones tiesības.

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzējas argumentiem
Saskaņā ar EK līguma 39. pantu un Regulu (EEK) Nr. 1612/68, kas paredz darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību, ES dalībvalstu pilsoņiem ir tiesības pieņemt darba piedāvājumu citā ES 
dalībvalstī. Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi svarīga darba attiecību pazīme ir fakts, 
ka persona labprātīgi un efektīvi veic kādu darbu citas personas labā vai vadībā, par kuru viņš 
vai viņa saņem atlīdzību.
No sniegtās informācijas nav skaidrs, kādi nosacījumi ir programmai, kas veicina atgriešanos 
darbā, un vai stažēšanās šīs programmas ietvaros var tikt uzskatīta par nodarbinātību saskaņā 
ar EK līguma 39. pantu.
Tādēļ, lai pārliecinātos, vai programmas, kas veicina atgriešanos darbā, nosacījumi ir 
savienojami ar Kopienas tiesību aktiem, Komisijai ir nepieciešama plašāka informācija par šo 
lietu, it īpaši par iemeslu, kādēļ Nīderlandes iestādes uzskata stažēšanos Francijā par atrašanos 
brīvdienās. Lūgumraksta iesniedzējai tomēr vajadzētu ņemt vērā, ka maksimālā brīvdienu 
skaita noteikšana programmas, kas veicina atgriešanos darbā, laikā nevar tikt uzskatīta par EK 
tiesību aktu pārkāpumu.

Secinājumi
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija pašlaik nevar pieņemt galējo lēmumu šajā lietā. 
Komisija sazināsies ar lūgumraksta iesniedzēju, lai iegūtu plašāku informāciju.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Galvenais jautājums lūgumrakstā ir, vai personai lūgumraksta iesniedzējas situācijā var 
piemērot nosacījumu par īslaicīgu uzturēšanos ārzemēs ar ierobežotām iespējām, kurš ietverts 
pabalstā, ko maksā saskaņā ar WWB.

Pabalstus, ko maksā saskaņā ar WWB, piešķir personām, kurām nav pietiekamu finanšu 
resursu, lai nodrošinātu sevi ar nepieciešamajiem iztikas līdzekļiem un kurām nepiešķir citas 
kompensācijas vai sociālā nodrošinājuma pabalstus (piemēram, invaliditātes pabalstu vai 
bezdarbnieka pabalstu). Pabalsts ir atkarīgs no ienākumiem un balstīts uz attiecīgās personas 
individuālajām vajadzībām, ņemot vērā atbilstošos apstākļus. Pabalstu izmaksā atkarībā no tā, 
vai saņēmējs pilda vairākas saistības, tādas kā aktīva līdzdalība rehabilitācijas programmā, 
kuras mērķis ir no jauna integrēties darba tirgū.

Pirmie jautājumi, uz kuriem jāatbild, ir, vai attiecīgais sociālais pabalsts ir pabalsts Regulas 
(EEK) Nr. 1408/71 par valsts sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu izpratnē un vai 
pabalstu var pakļaut prasībai, ka persona uzturas dalībvalstī, kas to maksā.
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Komisijas dienesti sazinājās ar Nīderlandes iestādēm, lai saņemtu papildu informāciju par šī 
pabalsta būtību. Pamatojoties uz no Nīderlandes iestādēm saņemto informāciju un ņemot vērā 
Eiropas Kopienu Tiesas praksi, Komisijas dienesti uzskata, ka attiecīgo pabalstu nevar 
kvalificēt kā vienu no sociālā nodrošinājuma pabalstiem, kas atrodas Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 darbības jomā.

Regulu piemēro visām sociālā nodrošinājuma pabalstu jomām, kā uzskaitīts 4. panta 
1. punktā, kurām ir kopīga īpatnība — šos pabalstus piešķir, individuāli un diskrecionāri 
neizvērtējot personiskās vajadzības. Regulu nepiemēro sociālai un medicīniskai palīdzībai.

Tomēr attiecīgo pabalstu piešķir jebkurai personai, kas likumīgi uzturas Nīderlandē un kurai 
nav pietiekamu iztikas līdzekļu. Tādējādi valsts tiesību akti pieņem vajadzību par būtisku 
regulas piemērošanas kritēriju. Turklāt Nīderlandes Sociālās palīdzības likumā nav nevienas 
atsauces uz darba periodiem, maksājumiem vai pievienošanos jebkurai sociālā nodrošinājuma 
sistēmai, kas ietver īpašu risku, kurš varētu sniegt norādi, ka attiecīgais pabalsts varētu būt 
sociālā nodrošinājuma pabalsts.

Tad rodas jautājums vai faktu, ka attiecīgo pabalstu var pakļaut prasībai, lai persona uzturas 
dalībvalstī, kas šo pabalstu maksā, varētu vai nevarētu uzskatīt par darba ņēmēju brīvas 
pārvietošanās šķērsli, ko aizliedz saskaņā ar EK līguma 39. pantu.

Eiropas Kopienu tiesa daudzkārt nospriedusi1, ka Līguma noteikumu, kas attiecas uz darba 
ņēmēju brīvu pārvietošanos, mērķis ir atvieglot Kopienas pilsoņu visu veidu profesionālās 
darbības veikšanu visā Kopienas teritorijā, un tie nepieļauj tādus pasākumus, kuri var radīt 
mazāk labvēlīgus apstākļus šiem pilsoņiem, ja tie vēlas veikt saimniecisko darbību citas 
dalībvalsts teritorijā.

Tomēr esošajā lietā lūgumraksta iesniedzēja vēlējās uzsākt neapmaksātu stažēšanos Francijā. 
Kā norādīts iepriekš, saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi svarīga darba attiecību 
pazīme, ko paredz EK līguma 39. pants, ir fakts, ka persona labprātīgi un efektīvi veic kādu 
darbu citas personas labā vai vadībā, par kuru viņš vai viņa saņem atlīdzību. Tādējādi 
stažēšanos, kas neparedz nekādu atlīdzību, saskaņā ar šo definīciju nevar uzskatīt par darba 
attiecībām. 

Tāpēc Komisijas dienesti uzskata, ka faktu, ka pabalstu, kuru maksā saskaņā ar WWB, pakļauj 
prasībai, lai persona uzturas dalībvalstī, kas šo pabalstu maksā, nevar uzskatīt par darba 
ņēmēju brīvas pārvietošanās šķērsli, ko aizliedz 39. pants.

Taisnība, lūgumraksta iesniedzējas iespējamais darba devējs norādīja, ka pēc stažēšanās viņai 
varētu piedāvāt darbu. Tomēr saistība starp pienākumiem saskaņā ar Nīderlandes tiesību 
aktiem un šo tīri hipotētisko nodarbinātības perspektīvu Francijā ir pārāk netieša un 
nenoteikta (skatīt EKT spriedumu lietā C-190/98 Graf), lai tā radītu iespējamu darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās šķērsli.
                                               
1 Skatīt tiesas spriedumus šādās lietās: 1995. gada 15. decembra spriedums lietā C–415/93 
Bosman, Recueil, I-4921. lpp., 2005. gada 17. marta spriedums lietā C–109/04 Kranemann, 
Krājums, I-2421. lpp. un nesenais 2007. gada 11. janvāra spriedums lietā C–208/05 ITC.
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Attiecībā uz pabalsta, kuru maksā saskaņā ar WWB un ko pakļauj prasībai uzturēties 
dalībvalstī, kas šo pabalstu maksā, piešķīruma atbilstību EK līguma 18. pantam Nīderlandes 
tiesību akti var radīt nelabvēlīgu situāciju noteiktiem pabalsta saņēmējiem, tādiem kā 
lūgumraksta iesniedzēja, tikai tāpēc, ka viņi īstenojuši savas tiesības brīvi pārvietoties un 
uzturēties citā dalībvalstī, kā arī atraduši iespējas tur stažēties.

Kā apstiprināts ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi1, iespējas, ko piedāvā EK līgums attiecībā uz 
pārvietošanās brīvību, nevarētu efektīvi izmantot, ja ES pilsoņiem varētu liegt tās izmantot ar 
tiesību aktiem, kas viņus soda par to izmantošanu.

Tomēr pārvietošanās pamatbrīvības ierobežojumu var attaisnot (un pielāgot Kopienas tiesību 
aktiem), ja tas ir pamatots ar objektīviem vispārējo interešu apsvērumiem, kas nav atkarīgi no 
attiecīgo personu pilsonības un ir samērīgi ar mērķi, ko valsts tiesības leģitīmi tiecas sasniegt.

WWB pabalstu sniedz neatkarīgi no saņēmēju valstspiederības, un tas dod tiem piekļuvi 
programmai, kuras mērķis ir veicināt viņu atgriešanos darba tirgū. Šajā kontekstā Nīderlandes 
tiesību aktu vēlme nodrošināt reālu saikni starp pabalsta pieteikuma iesniedzēju un 
Nīderlandes darba tirgu ir leģitīma.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisija uzskata, ka fakts, ka Nīderlandes iestādes 
atteica lūgumraksta iesniedzējai tiesības uzsākt stažēšanos citā dalībvalstī Nīderlandes 
programmas, kas veicina atgriešanos darba tirgū, ietvaros, nepārkāpj personu brīvas 
pārvietošanās principu.”

                                               
1 Skatīt, inter alia, 2002. gada 11. jūlija spriedumu lietā C–224/98 D’Hoop, Recueil, I-
6191. lpp. un 2004. gada 29. aprīļa spriedumu lietā C–244/02 Pusa, Recueil, I-5763. lpp.


