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Temats: Lūgumraksts Nr. 0173/2011, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais 
Krasimir Krumov, par to, ka Bulgārijas varas iestādes, iespējams, neievēro 
ES tiesību aktus par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atgriezās Bulgārijā 2010. gadā pēc 6 nostrādātiem mēnešiem Kiprā 
un Apvienotajā Karalistē un pēc tam reģistrējās par bezdarbnieku Sofijas Nodarbinātības 
dienestā. Tomēr kompetentās Bulgārijas varas iestādes nav izmaksājušas viņam pabalstus, uz 
kuriem, viņaprāt, viņam ir tiesības, un, tā kā viņš uzskata, ka ir pārkāpta Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 20. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka pirms atgriešanās savā izcelsmes valstī Bulgārijā viņš 3 
gadus ir strādājis ārvalstīs. Atgriežoties viņš iesniedza Bulgārijas varas iestādēm dokumentus, 
kas apliecina nodarbinātības periodus ārvalstīs, taču tās noraidīja viņa pieteikumu 
bezdarbnieka pabalstam.

Kopumā ES tiesību aktos sociālā nodrošinājuma jomā ir paredzēta sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordinēšana, nevis saskaņošana. Savienības tiesību aktos netiek ierobežotas 
dalībvalstu pilnvaras organizēt savas sociālā nodrošinājuma sistēmas, un, ja nav saskaņotu 
noteikumu Savienības līmenī, katra dalībvalsts savos tiesību aktos var paredzēt nosacījumus, 
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saskaņā ar kuriem tiek piešķirti sociālā nodrošinājuma pabalsti, kā arī šo pabalstu apjomu un 
piešķiršanas periodu. Tomēr, īstenojot savas pilnvaras, dalībvalstīm ir jāievēro Savienības 
tiesību akti, īpaši Līguma noteikumi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos vai ikviena Eiropas 
Savienības pilsoņa brīvību pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 883/2004 noteikumiem. Šajā tiesību aktā paredzēti kopēji noteikumi un principi, kas 
jāievēro visām valstu varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Ar šiem noteikumiem 
tiek nodrošināts, ka dažādu valsts tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas 
attieksmes un nediskriminācijas pamatprincipi.

Noteikumi par bezdarbnieku pabalstu koordinēšanu ir izklāstīti Regulas (EK) Nr. 883/2004 
6. nodaļā. Būtībā bezdarbniekam ir jāpieprasa bezdarbnieka pabalsts tajā dalībvalstī, kurā 
viņš/viņa pēdējā laikā strādājis(-usi), un šīs dalībvalsts kompetentajai iestādei ir pienākums 
ņemt vērā, ja tas ir nepieciešams, apdrošināšanas vai nodarbinātības periodus, kurus attiecīgā 
persona noslēgusi citā dalībvalstī. Lai piemērotu šo summēšanas noteikumu, personai jābūt 
noslēgušai pēdējo nodarbinātības vai apdrošināšanas periodu atbilstīgi tiesību aktiem, saskaņā 
ar kuriem tiek pieprasīts pabalsts.

Tomēr Regulas (EK) Nr. 883/2004 65. pantā ir noteikts izņēmums attiecībā uz personām, kas 
savas pēdējās nodarbinātības laikā uzturējušās dalībvalstī, kura nav to darba dalībvalsts. Šie 
pārrobežu darba ņēmēji var pieprasīt savus bezdarbnieka pabalstus dalībvalstī, kurā tie 
uzturas.

Šajā sakarā būtu lietderīgi izskaidrot jēdzienu „uzturēšanās” Regulas (EK) Nr. 883/2004 
65. panta izpratnē. Saskaņā ar ES Tiesas atbilstošo judikatūru (skatīt lietas C-76/76, Di Paolo; 
C-216/89, Reibold; C-102/91, Knoch u. c.) dalībvalsts, kurā darba ņēmējs uzturas, jēdziens, 
kas minēts Regulas (EK) Nr. 883/2004 65. pantā, jāsašaurina līdz valstij, kurā, neraugoties uz 
nodarbinātību citā dalībvalstī, darba ņēmējs turpina pastāvīgi uzturēties un kurā atrodas viņa 
pastāvīgais interešu centrs.

Attiecīgās personas uzturēšanās vietu galvenokārt nosaka attiecīgā valsts iestāde (t. i., 
Bulgārijas nodarbinātības dienesti), pamatojoties uz katra individuālā gadījuma faktiskajiem 
apstākļiem. Komisija nevar aizstāt šādas izpētes, kas jāveic valsts līmenī.
Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisijas dienesti nespēj noteikt, vai Bulgārijas varas 
iestāžu izdarītie secinājumi ir saskaņā ar ES tiesību aktiem, — tas ir atkarīgs no attiecīgajiem 
faktiskajiem gadījuma apstākļiem.

Lūgumraksta iesniedzēja gadījuma faktisko apstākļu izpēte ir valsts varas iestāžu vai valsts 
tiesas pienākums — ņemot vērā attiecīgos ES noteikumus un Tiesas jurisprudenci.

Lūgumraksta iesniedzējam tiek ieteikts nenokavēt attiecīgos termiņus, lai rīkotos saskaņā ar 
valsts procedūrām.


