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Temats: Lūgumraksts Nr. 0401/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Avram 
Simon, par iespējamo diskrimināciju valstspiederības dēļ Apvienotajā 
Karalistē un pārvietošanās brīvības ierobežojumiem 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Vācijas pensionārs, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē, sūdzas 
par to, ka organizācija „Your Homes Newcastle” ir noraidījusi viņa pieteikumu attiecībā uz 
sociālo mājokli. „Your homes” uzskata, ka lūgumraksta iesniedzējs nevar pretendēt uz šīs 
organizācijas piedāvātajiem mājokļiem, jo uz viņu attiecināma definīcija „ārvalstnieks un 
pakļauts imigrācijas kontrolei”. Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret šāda statusa 
piemērošanu un uzskata, ka tā ir diskriminācija valstspiederības dēļ un ka šādi tiek pārkāptas 
viņa tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 22. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas pensionārs, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē, sūdzas par to, 
ka Apvienotās Karalistes varas iestādes ir noraidījušas viņa pieteikumu attiecībā uz sociālo 
mājokli, pamatojoties uz to, ka viņš nenokārtoja pastāvīgās dzīvesvietas testu un nevarēja 
pierādīt savu darba ņēmēja statusu. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka viņš tiek 
diskriminēts valstspiederības dēļ un ka ir pārkāptas viņa tiesības brīvi pārvietoties ES.

EK līguma 18. pants nosaka, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un 
pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot šajā līgumā noteiktos ierobežojumus un 
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nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un 
nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Kā noteikts direktīvas 24. panta 1. punktā, ievērojot īpašus noteikumus, kas skaidri paredzēti 
līgumā un sekundārajos tiesību aktos, pret visiem Savienības pilsoņiem, kas uzturas uzņēmējā 
dalībvalstī, ir attieksme, kas līdzvērtīga tai, kāda ir pret minētās dalībvalsts 
valstspiederīgajiem atbilstīgi līguma darbības jomai.

Sociālo mājokļu pieejamība ietilpst līguma darbības jomā un nedrīkst būt diskriminācija 
valstspiederības dēļ. Prasība nokārtot pastāvīgās dzīvesvietas testu ir nosacījums, kuru lielāka 
iespēja nokārtot ir Apvienotās Karalistes pilsoņiem, tādējādi ieviešot netiešu diskrimināciju 
valstspiederības dēļ. Šāds nosacījums ir attaisnojams tikai tad, ja tas balstīts uz objektīviem 
kritērijiem, kas ir neatkarīgi no attiecīgo personu valstspiederības un ir samērīgi ar valsts 
tiesību aktu leģitīmo mērķi.

Lai novērtētu atbilstību 1996. gada Mājokļu likumam, Komisija ir lūgusi Apvienotās 
Karalistes varas iestādes sniegt savus apsvērumus par pastāvīgās dzīvesvietas testu un tā 
pamatojumu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Kā norādīts iepriekšējā atbildē par šo lūgumrakstu, Komisija lūdza Apvienotās Karalistes 
varas iestādēm sniegt apsvērumus par pastāvīgās dzīvesvietas testu (HRT) un tā pamatojumu. 

Apvienotās Karalistes varas iestādes atbildēja 2011. gada 16. jūnijā un aprakstīja 
piemērojamo Apvienotās Karalistes tiesisko regulējumu. Saskaņā ar Apvienotās Karalistes 
noteikumiem noteiktām ES pilsoņu kategorijām1 ir tiesības uz sociālā mājokļa piešķiršanu, lai 
arī tās nav Apvienotās Karalistes pastāvīgie iedzīvotāji, attiecīgi tās ir tiesīgas uz sociālo 
mājokli, tiklīdz ierodas Apvienotajā Karalistē.

No otras puses, ES pilsoņiem, kuru tiesības uzturēties Apvienotajā Karalistē ir atkarīgas no tā, 
vai tām ir pietiekami daudz līdzekļu2, un to ģimenes locekļiem jābūt pastāvīgajiem 
iedzīvotājiem Apvienotajā Karalistē, lai tie būtu tiesīgi uz palīdzību.

Attiecībā uz HRT Apvienotās Karalistes varas iestādes paziņoja, ka termins „pastāvīgā 
dzīvesvieta” Apvienotās Karalistes tiesību aktos nav definēts, bet tas atkarīgs no faktiem, 
ņemot vērā visus konkrētā gadījuma apstākļus. Testā uzmanība tiek pievērsta faktiem un 
dzīvesvietas veidam. Apvienotās Karalistes tiesu praksē ir atzīts, ka lēmumu pieņēmējiem 
jāizskata tādi faktori kā vispārējais dzīvesvietas veids, ierašanās iemesli un faktiskais 
uzturēšanās ilgums. 

Saistībā ar sociālajiem mājokļiem Apvienotās Karalistes varas iestādes apstiprināja, ka parasti 
HRT var izpildīt pēc 3 mēnešu uzturēšanās, kas parāda pietiekamu saikni ar Apvienoto 

                                               
1 Darba ņēmēji, pašnodarbinātas personas, personas, kuras saglabā darba ņēmēja statusu, ES pilsoņi, kuru 

pastāvīgā dzīvesvieta ir Apvienotajā Karalistē, un visu iepriekš minēto ES pilsoņu grupu ģimenes locekļi.
2 ES pilsoņi, uz ko attiecas Direktīvas 2004/38/EK 7. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkts.
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Karalisti un integrāciju tajā. HRT attiecas arī uz Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem. 
Atšķirīgo attieksmi pret Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem (kas parasti ir labākā 
stāvoklī, lai izpildītu HRT) un ES pilsoņiem, pēc Apvienotās Karalistes varas iestāžu domām, 
var attaisnot, jo sistēma sasniedz leģitīmo mērķi pienācīgi un godīgi sadalīt nepietiekamos 
valsts resursus, pastāvīgu mājokli sniedzot tiem, kam uz to ir tiesības un kas ir prioritāri.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja pieteikums sociālajam mājoklim tika iesniegts tikai dažas nedēļas 
pēc viņa ierašanās Apvienotajā Karalistē. Pēc šī gadījuma analīzes Komisija nav konstatējusi 
ES tiesību aktu pārkāpumu.


