
CM\925836LV.doc PE504.246v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.1.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0386/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Viorel 
Staicu, par tiesību aktiem attiecībā uz nogaidīšanas periodu, lai saņemtu 
bezdarbnieka pabalstu Kiprā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs četrus gadus ir strādājis Kiprā. Viņš kļuva par bezdarbnieku 
2011. gada decembrī. 2012. gada janvārī viņš iesniedza dokumentus, kas nepieciešami 
bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai. Viņš tika informēts, ka pirmais bezdarbnieka pabalsta 
maksājums tiks nosūtīts viņam pēc trim mēnešiem. Tā kā viņa finansiālā situācija ar katru 
dienu pasliktinās, lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, vai šis nogaidīšanas periods atbilst 
Eiropas tiesību aktiem. Lūgumraksta iesniedzējs ir mēģinājis sazināties ar Kipras varas 
iestādēm, taču nav saņēmis nekādu atbildi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

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 minētās pilnvaras, dalībvalstij ir jāievēro Savienības 
tiesību akti un jo īpaši Līguma noteikumi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos vai ikviena 
Eiropas Savienības pilsoņa tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, kā 
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arī Regula (EK) Nr. 883/2004, ar kuru tika ieviesti kopēji noteikumi un principi, kas jāievēro 
visām valstu varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Ar šiem noteikumiem nodrošina, 
ka dažādu valstu tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un 
diskriminācijas aizlieguma pamatprincipi. Tādējādi tiek nodrošināts, ka dažādu dalībvalstu 
tiesību aktu piemērošana negatīvi neietekmē personas, kas izmanto savas tiesības brīvi 
pārvietoties Eiropas Savienībā.
Tādēļ, lai gan dalībvalsts var saskaņā ar saviem tiesību aktiem noteikt nogaidīšanas periodu 
bezdarbnieka pabalsta izmaksai, pamatojoties uz lūgumrakstā norādīto informāciju, tā nevar 
piemērot atšķirīgus nogaidīšanas periodus līdz pirmajai bezdarbnieka pabalsta izmaksai 
bezdarbniekam atkarībā no tā, vai šī persona ir visu laiku strādājusi kompetentajā dalībvalstī 
vai citā valstī.

Ir jāatgādina, ka saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas pastāvīgo judikatūru, ja vien tas nav 
objektīvi pamatoti un atbilstīgi īstenojamam mērķim, valsts tiesību akta noteikums ir 
uzskatāms par netieši diskriminējošu, ja tas pēc savas būtības var vairāk ietekmēt migrējošus 
darba ņēmējus salīdzinājumā ar attiecīgās valsts pilsoņiem un tādējādi tiek radīta īpaša 
nelabvēlīga situācija pirmajiem minētajiem subjektiem1. 

Komisija uzskata, ka ilgāku nogaidīšanas periodu piemērošana bezdarbnieka pabalstu 
izmaksai personām, kas ir īstenojušas savas tiesības uz brīvu pārvietošanos ES, radītu 
migrējošiem darba ņēmējiem noteiktus neizdevīgākus apstākļus salīdzinājumā ar attiecīgās 
valsts darba ņēmējiem, un tas būtu pretrunā Līguma par ES darbību (LESD) 45. un 
48. pantam.

Šajā sakarībā Komisijas dienesti kopā ar Kipras iestādēm uzsāka izmeklēšanu, uz ko Kipras 
iestādes atbildēja 2012. gada 5. novembrī.  

Kipras iestādes savā atbildē norādīja — sociālās apdrošināšanas tiesību akta (N.59(1)/2010) 
31. panta 1. punktā ir noteikts, ka apdrošinātai personai ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu 
par katru bezdarba dienu, kura atbilst attiecīgajiem noteikumiem.

Sociālās apdrošināšanas tiesību akta N.59(1)/2010 31. panta 1. punkts turklāt paredz, ka 
nevienam nav tiesību saņemt bezdarbnieka pabalstu pirmo triju dienu laikā pēc darba līguma 
beigām. Tiem, uz kuriem attiecas brīvprātīgā apdrošināšana uzkrātajiem periodiem un kurus 
nodarbina Kipras darba devējs trešā valstī, kas nav EEZ valsts vai Šveice, nav tiesību uz 
bezdarbnieka pabalstu pirmās 30 dienas.

Saskaņā ar tiesību akta N.59(1)/2010 2. pantu trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts un 
nav nolīguma par EEZ un Šveici puse.
Kipras iestādes apstiprināja, ka Kipras tiesību aktos nav paredzēti nekādi nosacījumi triju 
mēnešu nogaidīšanas perioda noteikšanai bezdarbnieka pabalsta izmaksai.
Balstoties uz iepriekš minēto, var konstatēt, ka attiecīgais Kipras tiesību akts paredz ilgāku 
nogaidīšanas periodu personām, uz kurām ir attiekusies brīvprātīgā apdrošināšana trešo valstu 
teritorijā, kas nav EEZ valstis vai Šveice. Tādēļ tas neattiecas uz personām, kas ir pārcēlušās 
Eiropas Savienības iekšienē.
Kipras iestādes uzsvēra, ka visos gadījumos, kad personām ir tiesības uz bezdarbnieka 
pabalstu Kiprā (bez izņēmumiem attiecībā uz ES migrējošiem darba ņēmējiem), tiek 
                                               
1 Šajā sakarībā skatīt Lietas C-124/99 Borawitz [2000] ECR I-7293 25.–27. punktu un tajā citēto judikatūru.
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piemērots trīs mēnešu nogaidīšanas periods. Šajā sakarībā situācija, uz kuru norāda 
lūgumraksta iesniedzējs, atklāj Kipras tiesību aktu nepareizu piemērošanu un ir jānovērš kopā 
ar attiecīgajām valsts iestādēm.

Secinājumi

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisijas dienesti uzskata, ka šis Kipras tiesību akts 
neietver diskriminējošus nosacījumus, ar kuriem tiktu piemēroti atšķirīgi nogaidīšanas periodi 
darba ņēmējiem, kas ir īstenojuši savas tiesības uz brīvu pārvietošanos ES, un ka šajā sakarībā 
personas, kas pārvietojas ES iekšienē, saskaņā ar Kipras tiesību aktiem bauda tādas pašas 
tiesības kā Kipras valstspiederīgie un tām piemēro tādus pašus pienākumus kā Kipras 
valstspiederīgajiem.


