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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0603/2009, ko iesniedza nezināmas izcelsmes valstspiederīgā
D. S., par iespējamu Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 
pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kura kopš 1990. gada likumīgi dzīvo Vācijā, norāda, ka viņa dzīvo 
atzītās partnerattiecībās, ka viņa bijusi nodarbināta un ir uzkrājusi vecuma pensiju. Laika 
posmā no 2005. līdz 2007. gadam viņa un viņas Vācijas partneris(-e) saņēma pabalstus dzīves 
apstākļu uzlabošanai (Grundsicherungsleistung). 2007. gadā lūgumraksta iesniedzējas
pabalsti tika atcelti, jo viņa nevarēja uzrādīt ES uzturēšanās atļauju (ES pārvietošanās brīvības 
sertifikātu), bet pēc tam, kad viņa uzrādīja prasīto dokumentu kopā ar ES darba atļauju, 
maksājumi netika atjaunoti. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka pabalsti viņai atcelti 
nelikumīgi un ka viņa ir diskriminācijas un nevienlīdzīgas attieksmes upuris viņas
valstspiederības dēļ. Tādēļ viņa lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzēja ir Polijas valstspiederīgā, kura kopš 1990. gada dzīvo Vācijā. Kopš 
2004. gada viņa un viņas Vācijas partneris(-e) dzīvo kopā un viņiem(-ām) ir kopīgs dzīvoklis. 
Pāris sākotnēji saņēma pabalstus, bet no 2007. gada 1. jūlija tie tika piešķirti tikai lūgumraksta 
iesniedzējas partnerim(-ei), bet ne vairs lūgumraksta iesniedzējai.
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Lūgumraksta iesniedzēja pārsūdzēja administratīvo lēmumu un pieprasīja pabalstus saskaņā ar 
Vācijas Sociālo kodeksu Nr. II (Sociālā kodeksa II grāmata attiecībā uz pabalstiem, lai segtu 
iztikas izmaksas saskaņā ar pamatnosacījumu, kas attiecas uz darba meklētājiem), kā arī 
mājokļa subsīdijas. Vācijas Sociālo lietu tiesa (Sozialgericht) Berlīnē 2009. gada 27. martā 
pieņēma pagaidu lēmumu, ar ko lūgumraksta iesniedzējai piešķīra pabalstus 80 % apmērā 
saskaņā ar Vācijas Sociālo kodeksu Nr. II, kā arī mājokļa un apkures subsīdijas.

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka, tā kā viņa vairs nesaņem prasītos pabalstus, viņa tiek 
diskriminēta viņas valstspiederības dēļ un ka tiek pārkāpta Direktīva 2004/38/EK.

Kopienas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu, nevis saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katrai dalībvalstij ir tiesības brīvi noteikt 
savu sociālās nodrošināšanas sistēmu nosacījumus, tostarp sniedzamos pabalstus, atbilstības 
kritērijus, pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo izmaksu apjomu. Kopienas noteikumos, 
īpaši Regulā (EEK) Nr. 1408/71, ir paredzēti kopīgi noteikumi un principi, kas jāievēro visām 
valsts varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Ar šiem noteikumiem tiek nodrošināta 
vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas pamatprincipu ievērošana dažādu valsts tiesību 
aktu piemērošanā. Tādējādi tiek nodrošināts, ka dažādu valstu tiesību aktu piemērošana 
negatīvi neietekmē personas, kas izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. 

Vācijas Sociālajā kodeksā Nr. II (Sociālā kodeksa II grāmata attiecībā uz pabalstiem, lai 
segtu iztikas izmaksas saskaņā ar pamatnosacījumu, kas attiecas uz darba meklētājiem)
paredzētie pabalsti attiecas uz Regulas (EEK) Nr. 1408/71 darbības jomu, un lūgumraksta 
iesniedzēja var atsaukties uz Regulas (EEK) Nr. 1408/71 3. pantu (klauzula par vienlīdzīgu 
attieksmi attiecībā uz citu dalībvalstu valstspiederīgajiem). 
Jāatzīmē, ka Regulas (EEK) Nr. 1408/71 II.a pielikumā, E punktā VĀCIJA ir noteikts: 
„Pabalsti, lai segtu iztikas izmaksas saskaņā ar pamatnosacījumu, kas attiecas uz darba 
meklētājiem, ja vien attiecībā uz šiem pabalstiem tiek izpildīti atbilstības kritēriji pagaidu 
papildinājumam, kas seko bezdarbnieku pabalsta (Sociālā kodeksa II grāmata 24. panta 
1. punkts) saņemšanai.”
Tas nozīmē, ka pabalsti saskaņā ar Vācijas Sociālo kodeksu Nr. II kopumā ir kvalificējami kā 
īpaši, uz iemaksām nebalstīti naudas pabalsti, kas attiecas uz Regulas (EEK) Nr. 1408/71
darbības jomu ar tādu specifiku, ka šie pabalsti netiek eksportēti uz citu dalībvalsti 
(10.a pants), bet tiek izmaksāti dzīvesvietas valstī (Vācijā), ja ir izpildīti valsts nosacījumi un 
ja tos piemēro nediskriminējošā veidā.

Runājot par mājokļa un apkures subsīdijām, Regulas (EEK) Nr. 1408/71 4. panta 4. punktā ir 
paredzēts, ka šī regula neattiecas uz sociālo palīdzību.

Zināmos apstākļos lūgumraksta iesniedzējai varētu būt tiesības uz pabalstiem Vācijā, tostarp 
uz sociālo palīdzību, mājokļa vai apkures pabalstiem. Līguma par Eiropas Savienības darbību
21. panta 1. punktā noteikts, ka ikvienam Savienības valstspiederīgajam ir tiesības brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot šajā līgumā noteiktos ierobežojumus 
un nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie nosacījumi ir ietverti 
Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 

Šīs direktīvas 24. pantā noteikts, ka pret visiem ES pilsoņiem, kas, pamatojoties uz šo 
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direktīvu, uzturas uzņēmējā dalībvalstī, ir līdzvērtīga attieksme attiecībā uz sociālām 
priekšrocībām, kāda ir pret minētās dalībvalsts valstspiederīgajiem. Tomēr saskaņā ar 
Direktīvas 24. panta 2. punktu dalībvalstij nav pienākuma piešķirt tiesības uz sociālo 
palīdzību pirmo trīs uzturēšanās mēnešu laikā personām, kas nav darba  ņēmēji, 
pašnodarbinātas personas, personas, kas saglabā šādu statusu, un viņu ģimenes locekļi.

Saskaņā ar informāciju, ko saņēmis Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma 
administratīvās komisijas loceklis no Vācijas, lūgumraksta iesniedzējas lieta joprojām ir 
atklāta. Savā 2009. gada 27. marta pagaidu lēmumā Vācijas Sociālo lietu tiesa Berlīnē pauda 
viedokli, ka lūgumraksta iesniedzējai ir tiesības saņemt pabalstus 80 % apmērā saskaņā ar 
Vācijas Sociālo kodeksu Nr. II, kā arī mājokļa un apkures subsīdijas. 

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija nevarēja konstatēt diskrimināciju 
valstspiederības dēļ. Šķiet, ka šis jautājums drīzāk attiecas uz strīdu par faktiskajiem 
apstākļiem, nevis uz Kopienas tiesību aktu nepareizu piemērošanu.”


