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Temats: Lūgumraksts Nr. 0289/2009, ko iesniedza Somijas valstspiederīgais Henry 
Saarinen, par viņa tiesībām saņemt bezdarbnieka pabalstu Zviedrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš 2006. gada augustā pārcēlās no Apvienotās Karalistes uz 
Zviedriju, uzskata, ka viņam ir tiesības bezdarbnieka pabalstu saņemt Zviedrijā. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka Zviedrijas amatpersona viņa EU-301 veidlapas iesniegumā ir 
manipulējusi ar datiem, un tāpēc viņam pabalsts tika atteikts. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu
iejaukties un labot situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Ņemot vērā lūgumraksta īsumu, Komisija ierobežos savus komentārus ar kontekstuāliem 
jautājumiem Lūgumrakstu komitejas locekļiem informācijai. Kā jau tas paziņots daudzu citu 
lūgumrakstu kontekstā, sociālo pabalstu lietās Kopienas kompetences joma ir ļoti ierobežota. 
Pastāv koordinācija, kas nodrošina, ka viesstrādnieks vai pensionārs, kurš ir izmantojis savas 
tiesības uz brīvu pārvietošanos, pēc pārcelšanās faktiski turpinās saņemt atbalsta maksājumus 
vai saņemt pamata vecuma pensiju no savas valsts atbildīgās iestādes. Tomēr šī koordinācija 
nevar līdzināties tiesību aktu harmonizēšanai, kas garantētu, ka pretendents jebkurā no 27 
dalībvalstīm būtu tiesīgs saņemt, piemēram, bezdarbnieka pabalstu. Tāpat arī pabalsta apmērs 
var nebūt salīdzināms. Tiesības saņemt pabalstu un šādu pabalstu absolūtie lielumi ir tādi 
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jautājumi, kuri ir valstu kompetencē. Piemērojot citas prasības bezdarbnieka pabalsta 
saņemšanai nekā Apvienotajā Karalistē, Zviedrija nepārkāptu nevienu Kopienas tiesību aktu.

EU-301 veidlapa, uz ko atsaucās lūgumraksta iesniedzējs ir apliecība, kas attiecas uz laika 
posmiem, ko jāņem vērā, piešķirot bezdarbnieka pabalstu. To izmanto, lai piemērotu Regulas 
(EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu viesstrādniekiem 
67. pantu. Izņemot attiecībā uz noteiktām cilvēku grupām, piemēram, uz pārrobežu darba 
ņēmējiem, EU-103 veidlapā noteiktie laika posmi jāņem vērā tikai tai valstij, kurā attiecīgā 
persona pēdējo reizi strādāja (lūgumraksta iesniedzēja gadījumā tā bija Apvienotā Karaliste). 
Šī iemesla dēļ Zviedrijas iestādei principā nav pienākuma ņemt šo veidlapu vērā.

Attiecībā uz pretenzijām par lūgumraksta iesniedzēja pieteikuma nepareizu apstrādi vai 
administrēšanu dabiskais risinājums būtu lūgumraksta iesniedzējam vērsties pie Zviedrijas 
ombuda, kura kompetencē ir izšķirt kļūdas šāda veida vietējā pārvaldē. Zviedrijas ombuda 
adrese:

Riksdagens ombudsmän – JO
Box 16327 
SE-10326 Stokholma 
Tālr.: +46 8 786 40 00
Fakss: +46 8 21 65 58
Interneta vietne: http://www.jo.se

Secinājumi

Pamatojoties uz sniegto informāciju, nešķiet, ka šajā gadījumā būtu problēmas ar Kopienas 
tiesību aktu piemērošanu. Lūgumraksta iesniedzējam būtu jāiesaka citi līdzekļi palīdzības 
saņemšanai.”


