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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0876/2008, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā
Lucy Jane Marie Stewart, par savām tiesībām uz invaliditātes pensiju, dzīvojot 
citā ES dalībvalstī, nevis tajā, kuras valstspiederīgā viņa ir

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, 18 gadus veca Lielbritānijas valstspiederīgā, kurai ir iedzimts 
Dauna sindroms un kura dzīvo savu adoptētāju ģimenē Spānijā, uzskata, ka viņas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos un dzīvesvietas izvēli citā ES dalībvalstī apdraud Lielbritānijas tiesību 
aktu noteikumi, kas neļauj viņai saņemt invaliditātes pabalstus, dzīvojot ārvalstīs. 
Lūgumraksta iesniedzējas vecāki, kas abi ir pensionāri, pašlaik saņem bērna pabalstu un bērna 
nodokļu kredītu no Apvienotās Karalistes, taču šie pabalsti vairs netiks izmaksāti, kad 
lūgumraksta iesniedzēja kļūs 19 gadus veca. Lūgumraksta iesniedzēja ir lūgusi Lielbritānijas 
iestādes piešķirt viņai invaliditātes pensiju pēc 19 gadu vecuma sasniegšanas, bet iesniegums 
ir noraidīts sakarā ar to, ka viņa tagad dzīvo Spānijā, nevis Apvienotājā Karalistē. 
Lūgumraksta iesniedzēja kritizē apstākli, ka saskaņā ar EK tiesību aktiem viņai nav pašai savu 
tiesību, bet ir tikai ģimenes locekļa tiesības. Viņa kritizē Apvienotās Karalistes tiesību aktu 
noteikumus par invaliditātes pensijām, kā arī EK tiesību aktus par personu brīvu 
pārvietošanos, jo tie attiecas vienīgi uz nodarbinātām un pašnodarbinātām personām. 
Lūgumraksta iesniedzēja, kura nekad nebūs nodarbināta persona Spānijā, uzskata, ka viņai ir 
jāgūst iespēja pārcelt savas tiesības uz invaliditātes pensiju uz savu pašreizējo dzīvesvietas 
valsti, tāpat kā jebkuram citam ES pilsonim.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā
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„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja ir bērna invalīda māte. Meitene kopš 1990. gada, t. i. 6 mēnešu 
vecuma, saņem Lielbritānijas valsts piešķirtu iztikas pabalstu invalīdiem. Toreiz pabalstu 
piešķīra kā uz izmaksām balstītu invaliditātes pabalstu, kuru bez ierobežojumiem maksāja arī 
tiem saņēmējiem, kas nedzīvoja Lielbritānijā. Sakarā ar 1992. gadā veiktajām likumdošanas 
izmaiņām valsts un Kopienas līmenī šo pabalstu vairs neizmaksā personām, kas dzīvo 
ārvalstīs. Tomēr saskaņā ar Regulas Nr. 1408/71 pārejas noteikumu 95.b pantu personām, 
kurām pabalsts piešķirts pirms tiesību aktu izmaiņām un kuras dzīvo ārvalstīs, pabalstu 
turpina izmaksāt. Lielbritānijas varas iestādes atzīst, ka šī situācija atbilst lūgumraksta 
iesniedzējas bērna gadījumam un ka viņa turpina saņemt pabalstu, dzīvojot Spānijā.

Saskaņā ar Lielbritānijas valsts tiesību aktiem persona, kas saņem iztikas pabalstu invalīdam 
un ir Lielbritānijas iedzīvotājs, sasniedzot 16. gadu vecumu ir tiesīga saņemt invaliditātes 
pabalstu. Tomēr lūgumraksta iesniedzējas bērnam pabalsts tika atteikts, pamatojoties uz to, ka 
viņa nedzīvo Lielbritānijā. Lūgumraksta iesniedzēja vaicā, vai atteikums ir saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem.

Komisijas komentāri 

Komisijas dienesti uzskata, ka atteikums piešķirt invaliditātes pabalstu personai, kas atbilst 
Regulas Nr. 1408/71 darbības jomai, pamatojoties uz to, ka persona nedzīvo Lielbritānijā, ir 
Regulas Nr. 1408/71 3. punkta pārkāpums. Tādēļ Komisijas dienesti nosūtīs Lielbritānijas 
varas iestādēm vēstuli ar lūgumu izmeklēt šo lietu.

Secinājumi

Lai noskaidrotu situāciju attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas bērnu, Komisijas dienesti 
nosūtīs Lielbritānijas varas iestādēm vēstuli ar lūgumu izmeklēt šo lietu.
Komisijas dienesti informēs Parlamentu par atbildes rezultātiem.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Komisijas dienesti ir nosūtījuši Apvienotās Karalistes varas iestādēm vēstuli ar lūgumu 
izmeklēt šo lietu. 2009. gada 3. marta vēstulē varas iestādes atbildēja, apgalvojot, ka par šo 
lietu pašlaik tiek veikta tiesvedība, tāpēc tās nevar diskutēt par Komisijas dienestu 
izvirzītajiem jautājumiem.
Lūgumraksta iesniedzēja ir sniegusi papildu informāciju par tiesvedību.

Komisijas dienesti ir izanalizējuši situāciju, uz ko vērsusi uzmanību lūgumraksta iesniedzēja, 
un secinājuši, ka ir pietiekams pamatojums, lai reģistrētu oficiālu sūdzību pret Apvienoto 
Karalisti, pamatojoties uz Regulas (EEK) Nr. 1408/71 3. pantu.”


