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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1171/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais Steven Sylveser, par iztikas pabalsta invalīdiem eksportu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apsūdz Apvienotās Karalistes Nodarbinātības un pensiju 
departamentu par Regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu neievērošanu. Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka viņš saņēma iztikas pabalstu 
invalīdiem (DLA) no 1999. līdz 2001. gadam, kamēr viņš dzīvoja Apvienotajā Karalistē. Viņš 
pārcēlās uz Norvēģiju 2002. gadā, kopš tā laika viņam ir atteikts DLA. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda uz ES Tiesas 2007. gada spriedumu lietā C-299/05, kurā tika apstiprināts, 
ka DLA ir eksportējams uz citām ES valstīm. Kopš 2010. gada viņš ir lūdzis Nodarbinātības 
un pensiju departamenta palīdzību, un līdz šim visi mēģinājumi ir bijuši nesekmīgi, bet viņš 
vēl gaida 2012. gada septembra atbildi. Viņš arī iesniedza prasību Veselības dienesta 
ombudam, kas secināja, ka nevar iejaukties. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
Norvēģijas iestādes viņam atteica invaliditātes pensiju, jo viņš nav veicis sociālā 
nodrošinājuma iemaksas šajā valstī.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Pirms pārcelšanās 2002. gadā lūgumraksta iesniedzējs dzīvoja Apvienotajā Karalistē un 
pastāvīgi saņēma iztikas pabalstu invalīdiem (IPI). Pārcelšanās laikā 2002. gada novembrī IPI 
tika uzskatīts par t. s. „speciālu, no iemaksām neatkarīgu pabalstu”. Šādiem pabalstiem ir gan 
sociālā nodrošinājuma, gan sociālās palīdzības iezīmes. Ja šādi pabalsti ir minēti 
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Regulas (EEK) Nr. 1408/71 IIa pielikumā1, tos nav vajadzīgs eksportēt uz citu ES dalībvalsti 
vai EEZ valsti. Regula (EEK) Nr. 1408/71 attiecas uz Norvēģiju saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Ekonomikas zonu VI pielikumu.2.

ES Tiesa 2007. gada 18. oktobra spriedumā lietā C-299/05 pieņēma Komisijas lūgumu atcelt 
IPI iekļaušanu Regulas (EEK) Nr. 1408/71 IIa pielikumā. Apvienotās Karalistes valdība pēc 
tam pieņēma, ka IPI ir slimības naudas pabalsts, ko var eksportēt uz citām ES dalībvalstīm. 
Valdība ziņoja, ka cilvēkiem, kuri, pārceļoties uz citu dalībvalsti laikposmā no 2001. gada 
marta līdz 2007. gada 18. oktobrim, zaudēja tiesības uz IPI, šo pabalstu izmaksātu ar 
2007. gada 18. oktobri, ja atjaunošanas pieteikuma iesniegšanas dienā un periodā, kurā viņu 
tiesības tika noraidītas, viņi ir izpildījuši attiecīgās valsts un ES tiesību aktos noteiktās 
atbilstības prasības.

Tomēr joprojām ir personu grupa, uz kuru neattiecas šis lēmums. Tā kā ES Tiesas spriedumā 
lietā C-503/09 Lucy Stewart netika risināts jautājums par pagātnes klātbūtnes kritērija 
piemērošanu slimības naudas pabalstiem, pārkāpuma procedūra pret Apvienoto Karalisti 
joprojām ir atklāta.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja situāciju iztikas pabalsta invalīdiem izmaksu nevarēja 
atjaunot nevis pagātnes klātbūtnes kritērija piemērošanas dēļ, jo viņš ietilpst grupā, attiecībā 
uz kuru Apvienotās Karalistes valdība pieņem, ka pagātnes klātbūtnes kritērijs ir izpildīts, bet 
tāpēc, ka netika izpildīti citi pabalsta saņemšanas nosacījumi visā laikposmā, kad viņa prasība 
tika noraidīta.

Apvienotās Karalistes tiesību aktu piemērošana beidzās, ja Norvēģijas tiesību akti kļuva 
piemērojami attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju saskaņā ar noteikumiem par piemērojamiem 
tiesību aktiem, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 1408/71 13. pantā. Tiesa savā spriedumā lietā 
C-276/96 (Kuusijärvi)3 nolēma, ka „fakts, ka dalībvalsts tiesību akti paredz nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem personai, kas tās teritorijā ir beigusi visu profesionālo darbību un tādējādi 
vairs neatbilst Regulas (EEK) Nr. 1408/71 13. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem, ir tiesības iesaistīties vai turpināt būt saistītai ar minētās dalībvalsts sociālās 
nodrošināšanas sistēmu tikai tad, ja šī persona dzīvo tās teritorijā, neatņem regulas 13. panta 
2. punkta f) apakšpunkta praktisko iedarbību un neizslēdz personu no visu sociālā 
nodrošinājuma tiesību aktu piemērošanas, jo īpaši to tiesību aktu, kas piemērojami atbilstīgi 
Regulai (EEK) Nr. 1408/71”.

Regulas (EEK) Nr. 1408/71 13. panta 2. punkta f) apakšpunktā ir noteikta kolīziju norma 
attiecībā uz personām, kuras neveic (vai vairs neveic) profesionālās darbības. Saskaņā ar šo 
normu „tāda persona, uz kuru vairs neattiecas kādas dalībvalsts tiesību akti, ja uz viņu nekļūst 
piemērojami citas dalībvalsts tiesību akti saskaņā ar kādu no iepriekšējos apakšpunktos 
izklāstītajiem noteikumiem vai saskaņā ar kādu no izņēmumiem vai īpašajiem noteikumiem, 
kas izklāstīti 14. līdz 17. pantā, ir pakļauta tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tā dzīvo, 

                                               
1 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 
darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā, OV L 149, 
5.7.1971., 2. lpp, kas pēdējo reizi grozīta ar Regulu (EK) Nr. 592/2008 (OV L 177, 4.7.2008., 1. lpp.).
2OV L 1, 3.1.1994, 3. lpp un EFTA valstu oficiālajos vēstnešos.
3 Lieta C-275/96 Kuusijärvi, Recueil, I-3419. lpp., 32. punkts.
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saskaņā vienīgi ar šo tiesību aktu noteikumiem”.

Kad lūgumraksta iesniedzējs 2002. gadā pārcēlās uz dzīvi Norvēģijā, Apvienotās Karalistes 
tiesību akti faktiski vairs neattiecās uz lūgumraksta iesniedzēju, jo viņš vairs nesaņēma 
Apvienotās Karalistes pabalstu, kas veidoja faktisku saikni ar Apvienotās Karalistes sociālā 
nodrošinājuma sistēmu. No viena lūgumrakstam pievienotā dokumenta izriet, ka viņš noteiktā 
laikposmā saņēma Norvēģijas rehabilitācijas pabalstus. Tādējādi lūgumraksta iesniedzējs ir 
pieprasījis un saņēmis slimības naudas pabalstus no dzīvesvietas dalībvalsts pēc tam, kad viņš 
apmetās tur uz pastāvīgu dzīvi. Viņš arī ieguva apdrošināšanas periodus Norvēģijā. Tādēļ 
Norvēģijas tiesību akti kļuva piemērojami attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju. Tas, ka 
Norvēģijā iegūtie apdrošināšanas periodi varētu būt nepietiekami, lai pilnīgi iegūtu tiesības 
saņemt Norvēģijas invaliditātes pensiju, pats par sevi nav ES tiesību aktu pārkāpums.

Regulā (EEK) Nr. 1408/71 ir paredzēta obligāta kolīziju normu sistēma, kas nosaka, kurš 
tiesību akts attiecas uz personu pārrobežu situācijā.

Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1408/71 dzīvesvietas dalībvalsts tiesību akti var kļūt 
piemērojami tikai tad, ja uz personu vairs neattiecas tās dalībvalsts tiesību akti, kas uz viņu 
iepriekš attiecās. Lūgumraksta iesniedzējs faktiski bija pakļauts savas dzīvesvietas dalībvalsts 
sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem un guva labumu no sociālās apdrošināšanas sistēmas pēc 
pastāvīgas dzīvesvietas nodibināšanas šajā valstī. Par to, vai lūgumraksta iesniedzējs var vai 
nevar saņemt citus sociālā nodrošinājuma pabalstus, lemj valsts likumdevējs ar nosacījumu, 
ka migrējošajai personai netiek radīti mazāk labvēlīgi apstākļi.


