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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1831/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Mustafa Irkan, par Zviedrijas iestāžu pieļauto netiešo diskrimināciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs — turku izcelsmes Apvienotās Karalistes valstspiederīgais —
uzskata, ka Zviedrijas iestādes pret viņu var vērst netiešu diskrimināciju, jo, ja viņš pārceltos 
uz Zviedriju, viņam nepienāktos nekādi sociālās nodrošināšanas pabalsti. Lūgumraksta 
iesniedzējs apsvēra iespēju pārcelties uz Zviedriju saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK un 
meklēja informāciju par sociālās nodrošināšanas pabalstiem. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju viņam ir paziņots, ka viņam nepienākas sociālās 
nodrošināšanas pabalsti, ja viņš nav strādājis Zviedrijā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
šāda attieksme ir diskriminējoša un pretrunā ar EK tiesību aktiem, jo tā neattiecas uz 
Zviedrijas valstspiederīgajiem (Zviedrijas valstspiederīgie, kas nekad nav strādājuši vai 
maksājuši nodokļus Zviedrijā, bet ir to darījuši citās dalībvalstīs, var saņemt Zviedrijas 
sniegtos sociālās nodrošināšanas pabalstus, ja tā ir viņu dzīvesvietas valsts). Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, viņš nevar paredzēt, cik ilgs laiks viņam būs 
nepieciešams, lai atrastu darbu Zviedrijā. Tādēļ viņš uzskata, ka tiem ES pilsoņiem, kas aktīvi 
meklē darbu, ir jānodrošina tādas pašas tiesības uz sociālajām garantijām kā Zviedrijas 
valstspiederīgajiem. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī
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„Lūgumraksta iesniedzējs — turku izcelsmes Apvienotās Karalistes valstspiederīgais —
vēlējās pārcelties ar savu ģimeni uz Zviedriju. Viņš sūdzas, ka Zviedrijas varas iestādes viņu 
informēja par to, ka atšķirībā no Zviedrijas valstspiederīgajiem līdzīgā situācijā viņam 
nepienāksies bezdarbnieka pabalsts un būs jāapmaksā savi medicīnas izdevumi tik ilgi, kamēr 
viņš būs atradis darbu. Viņš arī sūdzas, ka visdrīzāk tiks diskriminēts, pamatojoties uz viņa 
etnisko izcelsmi, jo bezdarba līmenis Zviedrijā ir aptuveni 5 %, bet attiecībā uz etniskajiem 
turkiem šis rādītājs sasniedzis 45 %. Viņš apgalvo, ka neproporcionāli augstais bezdarba 
līmenis kombinācijā ar sociālā nodrošinājuma trūkumu darba meklētājiem ir atturējis viņu no 
pārcelšanās uz Zviedriju.

Komisija arī ir saņēmusi šo sūdzību tieši un sniegusi lūgumraksta iesniedzējam viņa situācijas 
analīzi, ņemot vērā piemērojamos Kopienas tiesību aktus.

Jautājums par bezdarba pabalstu pieejamību attiecas uz sociālā nodrošinājumu koordināciju 
ES mērogā.

ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu un nevis saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts var brīvi noteikt tās 
sociālā nodrošinājuma sistēmas detaļas, tostarp nodrošināmos pabalstus, atbilstības 
nosacījumus, pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo iemaksu apjomu.

Tomēr Kopienas noteikumi, īpaši Regula (EEK) Nr. 1408/71, ievieš kopīgus noteikumus un 
principus, kas jāievēro visām valstu varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Šie 
noteikumi nodrošina, ka dažādu valsts tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas 
attieksmes un nediskriminācijas pamatprincipi. Tādējādi tiek nodrošināts, ka dažādu 
dalībvalstu tiesību aktu piemērošana negatīvi neietekmē personas, kas izmanto savas tiesības 
brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā.

Noteikumi par bezdarbnieku pabalstu koordinēšanu ir noteikti Regulas Nr. 1408/71 6. nodaļā. 
Būtībā darbā ņēmējam ir tiesības pieprasīt bezdarbnieka pabalstu tikai tajā dalībvalstī, kurā ir 
viņa pēdējā darba vieta. Ja viņš/viņa vēlas doties strādāt uz citu dalībvalsti Regula 
Nr. 1408/71 paredz šādu iespēju un noteikumus bezdarbnieka pabalsta eksportam (69. pants). 
Tie nosaka, ka darba meklētājs var uz ierobežotu laiku saglabāt savas tiesības uz bezdarbnieka 
pabalstu, kamēr viņš vai viņa dodas uz vienu vai vairākām citām dalībvalstīm darba 
meklējumos. Šie noteikumi skaidri attiecas uz visiem ES pilsoņiem vienādi.

Šajā eksporta periodā darba meklētājam jāreģistrējas katras dalībvalsts nodarbinātības 
dienestā, kurp viņš vai viņa dodas un kur tiek veikta pārbaudes procedūra. Darba meklētājiem 
būtu jāvēršas darbā iekārtošanās birojā (Jobcentre) un jāreģistrējas, lai iegūtu vairāk 
informācijas.

Ir arī būtiski izskaidrot, ka EK līguma 18. pants nosaka, ka ikvienam Savienības pilsonim ir 
tiesības brīvi pārvietoties un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot šajā līgumā 
noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. 
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Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir noteikti Direktīvā 2004/38/EK1.

Saskaņā ar Eiropas Kopienu tiesas praksi2 darba meklētājs var uzturēties uzņemošajā 
dalībvalstī tādu laika posmu kāds „pietiekams, lai viņš varētu novērtēt savu atbilstību darba 
piedāvājumiem un veikt vajadzīgos pasākumus nodarbinātības uzsākšanai”. Šajā gadījumā 
EKT uzskatīja, ka 6 mēneši bija pietiekams laika posms. Pēc šī termiņa beigām darba 
meklētāju nevar izraidīt, ja viņš pierāda, ka turpina darba meklējumus un ka viņam ir reālas 
iespējas kļūt nodarbinātam.

Neskarot iepriekš minētās tiesības uz dzīvesvietu, direktīvas 24. panta 2. punkts sniedz 
dalībvalstīm tiesības nepiešķirt sociālo nodrošinājumu darba meklētājiem. Šī noteikuma 
mērķis ir izvairīties no pārlieku liela sloga uzlikšanas uzņemošo dalībvalstu sociālā 
nodrošinājuma sistēmām. Šis noteikums attiecas uz visiem ES pilsoņiem neatkarīgi no viņu 
etniskās izcelsmes.

Tomēr finansiālus pabalstus, kas neatkarīgi no to statusa saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir 
paredzēti darba tirgus piekļuves atvieglošanai, nevar uzskatīt par „sociālo nodrošinājumu” 
direktīvas 24. panta 2. punkta izpratnē3. Faktiski šis noteikums neattiecas uz tiem pabalstiem, 
kas paredzēti darba tirgus piekļuves atvieglošanai dalībvalstī, ja pastāv reāla saikne starp 
darba meklētāju un šīs dalībvalsts darba tirgu. Šādas saiknes esamību jo īpaši var noteikt, 
konstatējot, ka attiecīgā persona saprātīgu laika posmu patiešām ir meklējusi darbu konkrētajā 
dalībvalstī4.”

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Eiropas Savienības 

pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 
30.4.2004., 77. lpp.  

2 Tiesas 1991. gada 26. februāra spriedums lietā C—292/89 Antonissen, Recueil, I-00745. lpp.
3 Tiesas 2009. gada 4. jūnija sprieduma apvienotajās lietās C—22/08 un C—23/08 Vatsouras un Koupatantze.
4 Tiesas 2004. gada 23. marta spriedums lietā C—138/02 Collins, Krājums, I-2703. lpp.).


