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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0387/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Gianfranco Jean-François Pardo, par bezdarbnieka pabalsta izmaksas 
apturēšanu no 2010. gada, ko veica INEM (Spānija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Itālijas valstspiederīgais, kas dzīvo Spānijā, saņēma no INEM
bezdarbnieka pabalstu kopš 2009. gada oktobra. Šā pabalsta izmaksa tika apturēta no 
2010. gada decembra, jo lūgumraksta iesniedzējs neuzturējās Spānijas teritorijā. Spānijas 
tiesību aktos ir noteikts, ka ES pilsonis nedrīkst palikt ārpus Spānijas teritorijas ilgāk par 
15 dienām bez pienācīgi dokumentēta iemesla. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņa 
prombūtne ir saistīta ar steidzamu viņa slimās meitas apmeklējumu, kura bija slimnīcā 
Brazīlijā, un ka viņš nosūtīja kompetentajām Spānijas varas iestādēm attiecīgus dokumentus, 
bet tas nesniedza pozitīvu rezultātu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 13. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

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, 
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 
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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 valsts varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Ar šiem noteikumiem 
nodrošina, ka dažādu valsts tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un 
nediskriminācijas pamatprincipi.

Uz lūgumraksta iesniedzēju attiecas Spānijas sociālā nodrošinājuma tiesību akti, kuros 
noteikts, ka, lai saglabātu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu Spānijā, ES pilsonis nedrīkst 
uzturēties ārpus Spānijas teritorijas ilgāk par 15 dienām bez pienācīgi dokumentēta iemesla.
Lūgumraksta iesniedzējs atstāja Spāniju un uzturējās Brazīlijā 3 mēnešus, lai būtu kopā ar 
savu slimo meitu. Viņa bezdarbnieka pabalsta izmaksāšanu atcēla, jo viņš neuzturējās 
Spānijas teritorijā.

ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu neattiecas uz šo lietu. Paredzēt 
noteikumus par bezdarbnieka pabalsta saņemšanu ir valsts likumdevēja kompetencē. Parasti 
likumdevēji saista bezdarbnieka pabalsta maksāšanu ar to, ka persona uzturas attiecīgajā valstī 
un ir gatava saņemt nodarbinātības pakalpojumus. Galvenokārt attiecīgās valsts iestādes vai 
valsts tiesas kompetencē ir novērtēt, vai attiecīgajai personai bija pienācīgs iemesls atstāt 
Spānijas teritoriju. Komisija nevar veikt izmeklēšanas, kas jāveic valsts līmenī.

Secinājums

ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu neattiecas uz šo lietu. Galvenokārt 
attiecīgās valsts iestādes (t. i., INEM) kompetencē ir novērtēt, vai attiecīgajai personai bija 
pienācīgs iemesls atstāt Spānijas teritoriju. Komisija nevar veikt izmeklēšanas, kas jāveic 
valsts līmenī.

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


