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Temats: Lūgumraksts Nr. 1132/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Richard 
Prince, par viņa personisko situāciju un iespējamu ārvalstu darba ņēmēju 
diskrimināciju Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš dzīvo Ziemeļīrijā, sūdzas par Apvienotās Karalistes darba 
ņēmēju reģistrācijas sistēmu (WRS), kas tika ieviesta 2004. gadā, kad jaunās dalībvalstis 
pievienojās ES. Viņš uzskata sistēmu par diskriminējošu pasākumu, kas ir svarīgi arī tad, kad 
attiecīgajiem ārvalstu darba ņēmējiem nepieciešami sociālie pabalsti. Lūgumraksta 
iesniedzējs, kurš cieš no akūtām veselības problēmām, kuras, viņaprāt, netiek nopietni 
uztvertas, lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 5. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 18. jūlijā

Lūgumraksta iesniedzējs ir Polijas pilsonis, kurš dzīvo Apvienotajā Karalistē, kur ir strādājis 
par smagās automašīnas šoferi. Viņš uzskata, ka Apvienotās Karalistes darba ņēmēju 
reģistrācijas sistēma (WRS) ir diskriminējoša un ka migrējošie darba ņēmēji netika informēti 
par pienākumu tajā reģistrēties, kas ir svarīgi arī tad, kad tiem nepieciešami sociālie pabalsti.
Turklāt viņš apgalvo, ka kopš 2009. gada jūnija viņš cieš no muguras problēmām, un uzskata, 
ka veselības stāvoklis viņam neatļauj veikt nekādu darbu, bet ārsts Pabalstu birojā uzskata, ka 
viņš ir spējīgs strādāt, tāpēc invaliditātes pabalsta izsniegšana tika apturēta. Turklāt 
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lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka apturēta arī mājokļa pabalsta izsniegšana.

No 2011. gada marta lūgumraksta iesniedzējs Parlamentam iesniedzis papildu dokumentus no 
viņa sarakstes ar valsts tiesu saistībā ar prasību pret valsts tiesnesi par amata pārkāpumiem 
lietā, ko lūgumraksta iesniedzējs uzsāka pret savu bijušo darba devēju. Viņš iesniedza 
sūdzības arī pret apsūdzētā prokuroru un advokātu.

Komisijas komentāri

Darba ņēmēju reģistrācijas sistēma

Parasti ES tiesību akti nosaka ES pilsoņiem tiesības brīvi pārvietoties uz citu dalībvalsti un 
strādāt tajā bez darba atļaujas. Tomēr saskaņā ar pārejas noteikumiem, kas pieņemti to astoņu 
no desmit dalībvalstu Pievienošanās līgumā, kuras ES pievienojās 2004. gada 1. maijā (ES-8), 
citas dalībvalstis šīs tiesības attiecībā uz ES-8 valstu valstspiederīgajiem uz laiku var 
ierobežot. Par šādiem noteikumiem ir panākta vienošanās lielākajā daļā ES dalībvalstu no 
iepriekšējām paplašināšanās reizēm, un to mērķis ir ES tiesību aktus par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos ieviest pakāpeniski, lai izvairītos no darba tirgus traucējumiem pēkšņa darba 
ņēmēju pieplūduma rezultātā. Apvienotā Karaliste izmantoja šo iespēju un līdz 2011. gada 
30. aprīlim pieprasīja darba ņēmējiem no šīm 8 valstīm, kuri vēlējās strādāt Apvienotajā 
Karalistē, reģistrēties WRS, samaksājot nodevu.

Tāpēc pretēji lūgumraksta iesniedzēja uzskatam prasība Polijas darba ņēmējiem reģistrēt savu 
darbu nebija diskriminējoši pēc valstspiederības, kā noteikts ES tiesību aktos. No 2011. gada 
1. maija ES-8 valstu valstspiederīgie ir pilnībā tiesīgi brīvi pārvietoties tāpat kā darba ņēmēji 
ES.

Invaliditātes pabalsts

Pārejas noteikumi neļauj dalībvalstij atkāpties no ES tiesību aktiem par vienlīdzīgu attieksmi 
saistībā ar valstspiederību attiecībā uz tādiem sociālā nodrošinājuma pabalstiem kā 
invaliditātes pabalsts. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja invaliditātes pabalsta izsniegšana, šķiet, 
tikusi apturēta nevis tāpēc, ka viņš nav Apvienotās Karalistes valstspiederīgais vai viņam tiek 
piemērota WRS sistēma, bet tāpēc, ka netiek uzskatīts par strādāt nespējīgu. Tāpēc pretēji 
lūgumraksta iesniedzēja domām viņa pabalsta apturēšana nav pretrunā ES tiesību aktiem, jo 
nosacījumi par tiesībām saņemt pabalstus ietilpst katras dalībvalsts kompetencē un tos nosaka 
tikai valsts tiesību akti. Tā kā, lai saņemtu invaliditātes pabalstu, parasti ir nepieciešams, lai 
persona būtu strādāt nespējīga, lūgumraksta iesniedzējam jāizmanto valsts līmenī pieejamie 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ja viņš uzskata, ka nav spējīgs strādāt un viņam vajadzētu 
saņemt šo pabalstu.

Mājokļa pabalsts

2011. gada janvārī un februārī lūgumraksta iesniedzējs iesniedza papildu dokumentus, kas 
norāda, ka viņa mājokļa pabalsta izsniegšana tikusi apturēta, jo Apvienotās Karalistes varas 
iestādes uzskatīja, ka viņš neatbilst vienam no valsts tiesību aktos minētajiem atbilstības 
nosacījumiem, proti, ES valstspiederīgajiem jābūt specifiskām uzturēšanās tiesībām, 
piemēram, tiesībām uzturēties kā darba ņēmējiem.
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Saskaņā ar ES tiesību aktiem ES migrējošajiem darba ņēmējiem ir tiesības saņemt tādu pašu 
attieksmi kā valstspiederīgajiem attiecībā uz piekļuvi tādai sociālajai palīdzībai kā mājokļa 
pabalsts. Tāpat ES migrējošais darba ņēmējs, kurš vairs nestrādā, saskaņā ar 
Direktīvas 2004/38/EK 7. panta 3. punkta nosacījumiem var saglabāt darba ņēmēja statusu un 
tādējādi arī tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi Līguma darbības jomas ietvaros. Tomēr 
lūgumraksta iesniedzējs vairs nestrādā. Šķiet, nevar arī uzskatīt, ka viņš ir saglabājis darba 
ņēmēja statusu, ja viņš Apvienotajā Karalistē patiešām ir strādājis, nereģistrējoties WRS, kā 
vedina domāt daži no lūgumraksta iesniedzēja nosūtītajiem dokumentiem: tā kā saskaņā ar 
pārejas noteikumiem Apvienotā Karaliste varēja pieprasīt Polijas valstspiederīgajiem 
reģistrēties, tas nozīmē, ka viņš Apvienotajā Karalistē nestrādāja legāli. Pēc Komisijas 
domām, viņš tāpēc arī nevar atsaukties uz iepriekš minētajiem ES tiesību aktiem, jo netiek 
uzskatīts par tiesīgu saņemt mājokļa pabalstu.

Papildu dokumenti, kas iesniegti kopš 2011. gada marta

Prasības par amata pārkāpumiem pret valsts tiesnesi, prokuroru un advokātu ir jautājumi, kas 
pilnībā ietilpst valsts tiesību aktos.

Secinājums

Lūgumraksts neliecina par ES tiesību aktu pārkāpumu. Tas attiecas uz valsts tiesību aktiem.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 16. martā

Papildus lūgumraksta iesniedzēja sākotnējai sūdzībai, viņš turpina iesniegt dažādas papildu 
vēstules, kurās detalizēti izklāsta uzskatus par daudziem un dažādiem pašlaik notiekošo tiesas 
procesu aspektiem, kā arī par citiem viņa sāktajiem tiesvedības procesiem. Viņš neatkāpjas no 
sākotnējās sūdzības, ka Mājokļu birojs un tiesnesis viņu diskriminē, noraidot prasību saņemt 
mājokļa pabalstu. 

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs neatkāpjas no vienas no savām sākotnēji iesniegtajām 
sūdzībām, proti, ka viņš ir tiesīgs saņemt mājokļa pabalstu, Komisija var vienīgi atkārtot 
iepriekš sniegto informāciju, t. i., lūgumraksta iesniedzēja personīgās situācijas dēļ viņš nevar 
atsaukties uz ES tiesību noteikumiem, ar kuriem paredz, ka ES migrējošie darba ņēmēji vai 
tie, kuriem ir ES migrējošo darba ņēmēju statuss, attiecībā uz sociālo palīdzību, piemēram, 
mājokļu pabalstu, ir tiesīgi uz tādu pašu attieksmi kā konkrētās valsts pilsoņi.

Parasti tas, vai attiecīgā persona ir vai nav tiesīga saņemt pabalstu, ir atkarīgs no tā, vai šī 
persona atbilst nosacījumiem valsts tiesību aktos. Valsts tiesību aktiem un to nosacījumiem 
par tiesībām uz pabalstu saņemšanu ir jāatbilst ES tiesībām, taču attiecībā uz mājokļa pabalstu 
Komisija jau ir paskaidrojusi, ka, izskatot lūgumrakstu, nav konstatēti ES tiesību pārkāpumi.
Līdz ar to vienīgi valsts tiesa ir kompetenta pieņemt galīgo lēmumu par to, vai lūgumraksta 
iesniedzējs atbilst vai neatbilst valsts tiesību aktu nosacījumiem par tiesībām saņemt mājokļa 
pabalstu, šajā sakarībā arī konstatējot konkrētās lietas faktus.

Papildus sniegtajā informācijā nav konstatēti nekādi fakti, kuru dēļ Komisija mainītu savu 
nostāju, kas izklāstīta iepriekš sniegtajā atbildē.


