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Temats: Lūgumraksts Nr. 0106/2007, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgais D. B. L., par 
diskrimināciju saistībā ar uzturlīdzekļiem bērnam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas dzīvo Luksemburgā, sūdzas, ka, kopš viņa ir aizbraukusi no 
Dānijas, viņa vairs nesaņem no šīs valsts uzturlīdzekļus par savu nepilngadīgo bērnu. Ņemot 
vērā to, ka lūgumraksta iesniedzējas šķirtais vīrs apgalvo, ka viņam nav līdzekļu, tad, ja 
lūgumraksta iesniedzēja dzīvotu Dānijā, pašvaldības iestādes uzņemtos viņa pienākumu 
maksāt uzturlīdzekļus bērnam. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka viņa ir diskriminācijas 
upuris, jo ir pārcēlusies dzīvot no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu, un tādēļ viņa 
attiecīgi lūdz Eiropas Parlamentu veikt atbilstošus pasākumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 31. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzēja ir Dānijas pilsone, kas dzīvo Luksemburgā. Viņa ir šķīrusies un 
dzīvo kopā ar dēlu. Viņas bijušais vīrs dzīvo Dānijā un nemaksā viņai nekādus alimentus. 
Dānijas pašvaldības iestādes atsakās lūgumraksta iesniedzējai izmaksāt uzturlīdzekļus 
bērnam.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka, ja viņa dzīvotu Dānijā, pašvaldības iestādes viņai 
izmaksātu uzturlīdzekļus bērnam. Viņa uzskata, ka tiek diskriminēta, jo dzīvo citā dalībvalstī.

No iesniegtās informācijas ir secināms, ka konkrētais maksājums varētu būt uzturlīdzekļu 
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maksājums avansa veidā.  Lietās C-85/99 (Offermanns) un C-255/99 (Humer) Eiropas 
Kopienu Tiesa nolēma, ka Austrijas „uzturlīdzekļu izmaksa avansa veidā” ir uzskatāma par 
ģimenes pabalstu Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālās drošības shēmu izpratnē. Dānijas 
iestāžu maksājamie uzturlīdzekļi bērnam, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzēja, šķiet, ir 
līdzīgi pabalstiem, kas tika izskatīti iepriekš minētajās lietās, un tādēļ šo maksājumu varētu 
uzskatīt par Regulas (EEK) Nr. 1408/71 darbības jomā ietilpstošu ģimenes pabalstu. Ja šāds 
pieņēmums ir pareizs, tad Dānijas iestādēm nevajadzētu atteikties izmaksāt lūgumraksta 
iesniedzējai šo pabalstu, pamatojoties uz to, ka viņa dzīvo citā dalībvalstī. Tomēr bez papildu 
informācijas par lūgumraksta iesniedzējas lietas apstākļiem nav iespējams sniegt konkrētu 
ieteikumu.

Komisijas dienesti ir gatavi lūgumraksta iesniedzējas interesēs vērsties pie Dānijas iestādēm 
rakstiski. Ja lūgumraksta iesniedzēja vēlas, lai Komisijas dienesti to darītu, viņa tiek lūgta 
rakstiski sniegt papildu informāciju. Komisijas dienestiem it īpaši būtu nepieciešams pilnīgs 
lietas faktu apraksts, kā arī lūgumraksta iesniedzējas sociālās apdrošināšanas numurs Dānijā, 
viņas agrākā adrese Dānijā un, ja iespējams, viņas bijušā vīra vārds, uzvārds, adrese un 
sociālās apdrošināšanas numurs.

Iespējams, ka Dānijas iestādes nepilda Regulas (EEK) Nr. 1408/71 prasības. Lūgumraksta 
iesniedzēja tiek aicināta sūtīt papildu informāciju, lai Komisijas dienesti viņas interesēs varētu 
šo lietu izskatīt plašāk.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„No iesniegtās informācijas var secināt, ka konkrētais maksājums varētu būt uzturlīdzekļu 
maksājums avansa veidā. Lietās C-85/99 (Offermanns) un C-255/99 (Humer) Eiropas 
Kopienu Tiesa nolēma, ka Austrijas „uzturlīdzekļu izmaksa avansa veidā” ir uzskatāma par 
ģimenes pabalstu Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālās drošības shēmu izpratnē. Dānijas 
pašvaldības iestāžu maksātie bērna uzturlīdzekļi, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzēja, 
šķiet, ir līdzīgi pabalstiem, kas tika izskatīti iepriekš minētajās lietās, un tādēļ šo maksājumu 
varētu uzskatīt par Regulas (EEK) Nr. 1408/71 darbības jomā ietilpstošu ģimenes pabalstu. Ja 
šāds pieņēmums ir pareizs, tad Dānijas iestādēm nevajadzētu atteikties izmaksāt lūgumraksta 
iesniedzējai šo pabalstu, pamatojoties uz to, ka viņa dzīvo citā dalībvalstī. Tomēr bez papildu 
informācijas par lūgumraksta iesniedzējas lietas apstākļiem nav iespējams sniegt konkrētu 
ieteikumu.

Savā sākotnējā atbildē Parlamentam Komisijas dienesti ierosināja sazināties ar Dānijas 
iestādēm, lai noskaidrotu lūgumraksta iesniedzējas situāciju. Tomēr, lai to izdarītu, 
lūgumraksta iesniedzējai vajadzēja sniegt papildu informāciju par faktisko situāciju. Pēc šīs 
informācijas saņemšanas Komisijas dienesti rakstiski vērsās pie Dānijas iestādēm ar lūgumu 
izmeklēt šo lietu.

Dānijas iestādes Komisijai atbildēja 2008. gada 3. novembrī un informēja, ka tās ir 
pieprasījušas attiecīgajai pašvaldībai atkārtoti izmeklēt šo jautājumu un atbildēt tieši 
lūgumraksta iesniedzējai. Iestādes arī lūdza pašvaldībai informēt lūgumraksta iesniedzēju par 
tās tiesībām iesniegt apelāciju, ja viņas prasība tiek atteikta.

Komisijas dienesti lūgumraksta iesniedzējai nosūtīja vēstuli 2009. gada 26. jūnijā ar lūgumu 
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paskaidrot, vai šis jautājums ar pašvaldību tika nokārtots. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja uz šo 
vēstuli nav atbildējusi, Komisija nevar turpināt izmeklēšanu.”


