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Temats: Lūgumraksts Nr. 0900/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
Andreka Maftei, par iespējamu rumāņu diskrimināciju Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Rumānijas pilsonis, kurš kopā ar savu ģimeni 11 gadus ir dzīvojis 
Spānijā. Viņš uzskata, ka pārejas perioda pagarināšana ir diskriminējoša, jo tā attiecas tikai uz 
rumāņiem. Šajā sakarā lūgumraksta iesniedzējs citē 1.–6. pantu Padomes Regulā (EEK) 
Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas 
zināt, vai rumāņu imigranti jebkad spēs atmaksāt aizdevumus, ko paņēmuši, jo viņiem vairs 
nav atļauts likumīgi strādāt.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

ES tiesību aktos par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos ES pilsoņiem cita starpā ir paredzētas 
tiesības meklēt darbu un strādāt citā dalībvalstī bez darba atļaujas. Tomēr saskaņā ar pārejas 
nosacījumiem, kas noteikti Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumā, citas ES 
dalībvalstis Bulgārijas un Rumānijas valstspiederīgajiem 7 gadu ilgā pārejas periodā ne ilgāk 
kā līdz 2013. gada 31. decembrim drīkst ierobežot šīs Regulas (ES) Nr. 492/20111 1.–6. pantā 
noteiktās tiesības uz brīvu piekļuvi darba tirgum. Šādi pārejas nosacījumi ir piemēroti vairumā 
no ES paplašināšanās reizēm, un to mērķis ir ES tiesību aktus par darba ņēmēju brīvu 

                                               
1 Ar kodificēto Regulu (ES) Nr. 492/2011, sākot no 2011. gada 16. jūnija, atceļ un aizstāj Regulu (EEK) 
Nr. 1612/68.
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pārvietošanos ieviest pakāpeniski, lai izvairītos no darba tirgus traucējumiem pēkšņa darba 
ņēmēju pieplūduma rezultātā.

Šie pārejas nosacījumi ietver arī drošības klauzulu: dalībvalsts, kas ir pārtraukusi ierobežot 
darba ņēmēju no Bulgārijas un Rumānijas piekļuvi darba tirgum pirms 7 gadu perioda beigām 
un piemēro ES tiesību aktus par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, var atkārtoti ieviest 
ierobežojumus, ja pastāv ievērojami darba tirgus traucējumi vai pastāv šādu traucējumu 
draudi. Spānija 2009. gada 1. janvārī atcēla darba tirgus piekļuves ierobežojumus darba 
ņēmējiem no Bulgārijas un Rumānijas, bet attiecībā uz Rumānijas darba ņēmējiem 2011. gada 
22. jūlijā tā izmantoja drošības klauzulu. Komisija ar 2011. gada 11. augusta Lēmumu 
2011/503/ES1 apstiprināja, ka Spānijā ir ievērojami darba tirgus traucējumi, un Spānijai atļāva 
ar zināmiem nosacījumiem uz laiku, līdz 2012. gada 31. decembrim, pārtraukt Regulas (ES) 
Nr. 492/2011 1.–6. panta piemērošanu Rumānijas darba ņēmējiem.

Kaut arī tas nozīmē, ka Rumānijas darba ņēmējiem tiek piemērota citāda kārtība nekā ES 
valstspiederīgajiem, kuriem darba atļauja strādāšanai Spānijā nav nepieciešana, šī citādā 
kārtība nav diskriminācija uz valstspiederības pamata, kas ir aizliegta ar ES tiesību aktiem: ES 
Līgums2 nepieļauj diskrimināciju uz valstspiederības pamata, neskarot Līguma īpašos 
noteikumus. Pārejas nosacījumi Pievienošanās līgumā, tostarp drošības klauzula, kas skaidri 
pieļauj pagaidu prasību par darba atļauju, ir šādi Līguma īpašie noteikumi.
Visbeidzot, ierobežojumu atkārtota ieviešana nenozīmē, ka Rumānijas valstspiederīgajiem 
vairs nav atļauts likumīgi strādāt Spānijā, kā to apgalvo lūgumraksta iesniedzējs. Tas nozīmē 
tikai to, ka Rumānijas valstspiederīgajiem ir jāizpilda Spānijas tiesību aktu nosacījumi, tas ir, 
viņiem jābūt darba atļaujai, lai varētu likumīgi strādāt Spānijā. Tas pat neattiecas uz visiem 
Rumānijas valstspiederīgajiem: saskaņā ar nosacījumiem Komisijas lēmumā tiem Rumānijas 
valstspiederīgajiem, kas 2011. gada 22. jūlijā Spānijā jau strādāja vai bija reģistrēti kā darba 
meklētāji, darba atļauja nav nepieciešama.

Secinājums

Pretēji lūgumraksta iesniedzēja uzskatiem pagaidu prasība par darba atļauju Rumānijas darba 
ņēmējiem, lai viņi varētu strādāt Spānijā, ar ES tiesību aktiem nav aizliegta kā diskriminācija 
valstspiederības dēļ.

                                               
1 OV L 207, 12.8.2011., 22. lpp.
2 LESD 18. pants.


