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Temats: Lūgumraksts Nr. 0828/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Patrick 
Anazonwu, par dažu sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kopā ar sievu un bērnu ieradās Īrijā 2007. gadā. Kādu laiku viņš 
strādāja, bet viņa turpmākie mēģinājumi atrast darbu bija neveiksmīgi. Viņš 2009. gadā 
pieteicās darba meklētāja pabalstam, bet pieteikums tika noraidīts, jo Sociālo pabalstu padome 
uzskatīja, ka viņš neatbilst prasībām, lai nokārtotu pastāvīgās dzīvesvietas testu, un nav 
pierādījis, ka patiesi meklē darbu. Ņemot vērā, ka lūgumraksta iesniedzēja pārsūdzība tika 
noraidīta, viņš riskē pazaudēt pārējos sociālos pabalstus. Lūgumraksta iesniedzējs un viņa 
ģimene ir bezcerīgā finansiālajā situācijā un lūdz Eiropas Parlamentu iesaistīties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Komisija atsaucas uz saviem apsvērumiem par Lūgumrakstu Nr. 1180/2010, kurā tā informēja 
Lūgumrakstu komiteju par to, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem ir atļauts 
piemērot dzīvesvietas nosacījumu attiecībā uz tiesībām saņemt konkrētus pabalstus, kas 
attiecas uz Regulas (EK) Nr. 883/20041 materiālo piemērošanas jomu. Komisija precizēja, ka 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp. (Labojums OV L 200, 7.6.2004., 
1. lpp.), kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1244/2010 (OV L 338, 22.12.2010., 
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tā tas būtu, piemēram, attiecībā uz Īrijas darba meklētāja pabalstu, kas ir minēts Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 X pielikumā un tāpēc ir uzskatāms par īpašu no iemaksām neatkarīgu naudas 
pabalstu Regulas (EK) Nr. 883/2004 70. panta 2. punkta izpratnē. Saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 70. panta 4. punktu šādus īpašus no iemaksām neatkarīgus naudas pabalstus 
„sniedz tikai tajā dalībvalstī, kurā attiecīgā persona dzīvo”. Komisija arī norādīja, ka saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 1. panta j) punktu „dzīvesvieta” ir vieta, kur persona dzīvo 
pastāvīgi.

Tāpēc principā Īrijas varas iestādes, nosakot, ka darba meklētāja pabalsta saņemšanai 
lūgumraksta iesniedzējam Īrijā ir jānokārto pastāvīgās dzīvesvietas tests, rīkojās saskaņā ar 
Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Tomēr, kā Komisija norādīja apsvērumos par Lūgumrakstu Nr. 1180/2010, jēdzienu 
„dzīvesvieta” pastāvīgajā judikatūrā precizēja arī Tiesa, nosakot, ka tā ir vieta, kurā atrodas 
attiecīgās personas parastais interešu centrs. Šajā saistībā jo īpaši ir jāņem vērā nodarbinātās 
personas ģimenes stāvoklis, iemesli, kuru dēļ tā ir pārvietojusies, uzturēšanās ilgums un 
nepārtrauktība, fakts par stabilu nodarbinātību (vajadzības gadījumā) un nolūks, kas izriet no 
visiem apstākļiem.1 Ir skaidrs, ka, nosakot personas pastāvīgo dzīvesvietu, saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 883/2004 ir jāņem vērā visu to attiecīgo faktu vispārējs novērtējums 
konkrētajā lietā, no kuriem neviens pats par sevi nav noteicošais.

Komisija uzskata, ka saistībā ar dažiem apstākļiem lūgumraksta iesniedzēja sniegtajā 
informācijā nevar izslēgt to, ka laikā, kad lūgumraksta iesniedzējs pieteicās darba meklētāja 
pabalstam, viņš un viņa ģimene Regulas (EK) Nr. 883/2004 izpratnē patiešām pastāvīgi 
dzīvoja Īrijā. Tomēr, lai noteiktu pastāvīgo dzīvesvietu, ir jāveic sarežģīts visu attiecīgo faktu 
vispārējs novērtējums, un ne visi vajadzīgie fakti ir minēti lūgumraksta iesniedzēja 
dokumentos, tāpēc Komisija pašlaik nevar sniegt galīgo novērtējumu par lūgumraksta 
iesniedzēja pastāvīgo dzīvesvietu. Tāpēc Komisija sazināsies ar Īrijas varas iestādēm un lūgs 
izskatīt lūgumraksta iesniedzēja lietu, ņemot vērā visus attiecīgos faktus. Komisija informēs 
Lūgumrakstu komiteju, tiklīdz tā saņems atkārtotā novērtējuma rezultātus.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja dokumentiem viens no iemesliem, kāpēc viņam 
nepiešķīra darba meklētāja pabalstu, bija Īrijas varas iestāžu uzskats, ka viņš nav pierādījis 
savus patiesos centienus sameklēt darbu. Šajā saistībā Komisija atgādina, ka ar Eiropas 
Savienības tiesību aktiem nav nodibināta kopēja sociālā nodrošinājuma sistēma, bet gan tiek 
ļauts pastāvēt dažādām valstu sistēmām — ar mērķi tikai un vienīgi tās koordinēt. Tādējādi 
atbilstoši iedibinātajai judikatūrai dalībvalstis patur savas tiesības organizēt valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmu.2 No tā izriet, ka Īrija drīkstēja noteikt nosacījumus attiecībā uz 
tiesībām saņemt darba meklētāja pabalstu, ciktāl tas saistīts ar pienākumu reāli meklēt darbu.
Lūgumraksta iesniedzēja gadījumā šī valsts tiesību akta jēdziena precīza interpretācija ir 
ekskluzīvā Īrijas kompetencē un neietilpst Savienības tiesībās.

                                                                                                                                                  
35. lpp.).

1
1999. gada 25. februāra spriedums lietā C-90/97 Swaddling (Recueil, I-1075. lpp.), kurā ir atsauce uz 
1977. gada 17. februāra spriedumu lietā 76/76 Di Paolo (Recueil, 315. lpp., 17.–22. punkts) un 
1992. gada 8. jūlija spriedumu lietā C-102/91 Knoch (Recueil, I-4341. lpp., 21.–23. punkts).

2
Sk. tikai 2011. gada 21. jūlija spriedumu lietā C-503/09 Lucy Stewart (Krājumā vēl nav publicēts, 

75. punkts un tajā minētā judikatūra).
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Visbeidzot, attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja norādi uz viņa pieteikumu saņemt papildu 
labklājības pabalstu, Komisija norāda, ka tas ir sociālais pabalsts, kas neattiecas uz 
Regulas (EK) Nr. 883/2004 materiālo piemērošanas jomu.

Tomēr pat saistībā ar pabalstiem, kas neattiecas uz Regulas (EK) Nr. 883/2004 piemērošanas 
jomu, ES tiesību akti1 aizliedz diskrimināciju pilsonības dēļ saistībā ar piekļuvi sociālajiem 
pabalstiem. Papildu labklājības pabalsts noteikti ir šāds pabalsts, un tāpēc attiecībā uz piekļuvi 
tam nedrīkst pieļaut diskrimināciju pilsonības dēļ.

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju,2 lai ES pilsoņi, kas netiek uzskatīti par darba 
ņēmējiem Īrijā, varētu saņemt papildu labklājības pabalstu, viņiem ir jānokārto pastāvīgās 
dzīvesvietas tests, kurā tiek novērtēti pieci faktori (uzturēšanās ilgums un nepārtrauktība Īrijā
vai citā attiecīgajā valstī, iemesls izbraukšanai no Īrijas un uzturēšanās ilgums ārpus Īrijas, 
nodarbinātības joma un veids, pieteikuma iesniedzēja galvenais interešu centrs un attiecīgā 
pieteikuma iesniedzēja nākotnes plāni, kas izriet no visiem apstākļiem).

Pastāvīgas dzīvesvietas testā, kas ir viens no faktoriem saistībā ar uzturēšanās ilgumu Īrijā, ir 
ieviests nosacījums, kas var radīt atšķirīgu attieksmi pret Īrijas pilsoņiem un tiem ES 
iedzīvotājiem, kas nav Īrijas pilsoņi (kuriem ir mazāka iespēja atbilst prasībām nekā Īrijas 
pilsoņiem). Šāda atšķirīga attieksme var netieši diskriminēt ES iedzīvotājus, kas nav Īrijas 
pilsoņi, bet tas nav obligāti pretrunā ES tiesību aktiem, jo to var pamatot ar Eiropas 
Savienības Tiesas izveidotu testu.

Tomēr, tā kā tiek uzskatīts, ka lūgumraksta iesniedzēja pieteikumu saņemt papildu labklājības 
pabalstu noraidīja, jo viņš nebija nokārtojis pastāvīgas dzīvesvietas testu saistībā ar darba 
meklētāja pabalstu, ja Īrijas varas iestādes vēlreiz izskatītu lūguma iesniedzēja lietu, tās varētu 
arī pārskatīt to viņa sūdzības daļu, kas ir saistīta ar papildu labklājības pabalstu.

Nobeigums

Komisija sazināsies ar Īrijas varas iestādēm, lai tās vēlreiz izskatītu lūgumraksta iesniedzēja 
lietu nolūkā noteikt, vai tad, kad viņš pieteicās darba meklētāja pabalstam, viņš pastāvīgi 
dzīvoja Īrijā. Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju, tiklīdz tā saņems šī novērtējuma 
rezultātus.

Šajā saistībā Komisija vēlas norādīt Lūgumrakstu komitejai, ka pastāvīgās dzīvesvietas tests 
saskaņā ar minētajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem atšķiras no testa par papildu 
uzturēšanās tiesībām, un tāpēc Komisija sāka pienākumu neizpildes procedūru pret Apvienoto 
Karalisti.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2013. gada 27. martā

                                               
1

Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. panta 1. punkts vai Direktīvas 2004/38/EK 24. panta 2. punkts.
2

http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx.
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Komisija konstatēja, ka principā Īrijas iestādes, nosakot, ka darba meklētāja pabalsta 
saņemšanai lūgumraksta iesniedzējam Īrijā ir jānokārto pastāvīgās dzīvesvietas tests, rīkojās 
saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tomēr tās iespējams nepareizi secināja, ka viņš 
nebija pastāvīgais iedzīvotājs Īrijā laikā, kad viņš iesniedza savu pieteikumu par darba 
meklētāja pabalstu, jo viena no pārbaudēm, lai noteiktu, vai persona ir pastāvīgais iedzīvotājs, 
ir pārbaudīt uzturēšanās ilgumu Īrijā brīdī, kad tiek iesniegts pieteikums uz pabalstu, ko 
Komisija uzskatīja par neatbilstošu ES tiesību aktiem un kas nevarēja apmierināt iesniedzēju. 
Komisija pēc tam lūdza Īrijas iestādēm pārskatīt savu lēmumu lūgumraksta iesniedzēja 
gadījumā. Pēc lēmuma pārskatīšanas lūgumraksta iesniedzējam piešķīra darba meklētāja 
pabalstu no 2012. gada 1. maija ar atpakaļejošu spēku no 2011. gada 27. jūnija.

Attiecībā uz atteikumu lūgumraksta iesniedzēja prasībai par papildu labklājības pabalstu, 
Īrijas iestādes paskaidroja, ka minētais pabalsts lūgumraksta iesniedzējam tika maksāts no 
2011. gada 27. jūnija līdz 2011. gada 11. augustam, kad viņš saņēma noraidošu atbildi 
attiecībā uz darba meklētāja pabalsta pieprasījumu. Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem papildu 
labklājības pabalstu un darba meklētāja pabalstu nedrīkst maksāt vienlaikus un papildu 
labklājības pabalstu nevar saņemt, ja darba meklētāja pabalsts ir atteikts. Kad 2012. gada 
maijā lūgumraksta iesniedzējam tika piešķirts darba meklētāja pabalsts, šis maksājums 
iekļāva, kā jau iepriekš norādīts, neizmaksāto summu par laikposmu no 2011. gada 27. jūnija 
līdz 2012. gada 24. aprīlim. Šī iepriekš neizmaksātā summa tika izmaksāta, no tās atņemot 
pirms tam lūgumraksta iesniedzējam izmaksāto papildu labklājības pabalsta summu par 
laikposmu no 2011. gada 27. jūnija līdz 2011. gada 11. augustam.

Secinājums

Pēc Komisijas iesaistīšanās Īrijas iestādes atkārtoti pārbaudīja lūgumraksta iesniedzēja 
situāciju un nolēma piešķirt viņam darba meklētāja pabalstu ar atpakaļejošu spēku no 
2011. gada jūnija. Papildu labklājības pabalstu nevar maksāt par to pašu periodu. Tādējādi 
lūgumraksta iesniedzēja lieta ir atrisināta.


