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Temats: Lūgumraksts Nr. 1400/2012, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Marian 
Holy, par saskaņotas ES politikas trūkumu attiecībā uz bezdarbnieka 
pabalstu mobiliem darbiniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Austrijas valstspiederīgais un pēdējo desmit gadu laikā ir strādājis 
trīs dažādās Eiropas valstīs (Austrijā, Vācijā un Somijā). Viņam ir diploms starptautiskajā 
biznesa vadībā (ekonomikā), un pēc darba zaudēšanas Somijā viņš tagad ir atgriezies Austrijā. 
Viņš norāda, ka viņam nav tiesību saņemt bezdarbnieka pabalstu ne no vienas no trim valstīm, 
kurās viņš ir strādājis, jo katrā valstī piemēro atšķirīgus nosacījumus. Viņš apgalvo, ka darba 
attiecību laikā ir maksājis nodokļus (Austrijā 4 gadus, Vācijā 3 gadus un Somijā 3 gadus). 
Turklāt, atgriežoties dzimtenē, viņam bija jāierodas Austrijas Nodarbinātības dienesta 
„imigrantu” departamentā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. jūnijā

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. Īstenojot minētās pilnvaras, dalībvalstij ir jāievēro Savienības tiesību 
akti un jo īpaši Līguma noteikumi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos vai ikviena Eiropas 
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Savienības pilsoņa tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, kā arī Regula 
(EK) Nr. 883/2004, ar kuru tika ieviesti kopēji noteikumi un principi, kas jāievēro visām 
valsts varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Šie noteikumi nodrošina, ka dažādu 
valsts tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas 
pamatprincipi. 

Darbinieks, kas kļuvis bezdarbnieks, principā var pieprasīt bezdarbnieka pabalstus tajā 
dalībvalstī, kurā viņš/viņa pēdējoreiz strādājis/strādājusi saskaņā ar noteikumiem, kas tiek 
piemēroti attiecīgajā valstī. Kompetentās dalībvalsts kompetentajai iestādei ir jāņem vērā – ja 
nepieciešams – arī tie apdrošināšanas vai nodarbinātības laikposmi, ko attiecīgā persona 
pavadījusi citās dalībvalstīs1.

Līdz ar to lūgumraksta iesniedzējs varēja pieprasīt bezdarbnieka pabalstus Somijā, kurai būtu 
bijis jāņem vērā pašnodarbinātā apdrošināšanas laikposms saskaņā ar jebkuras citas 
dalībvalsts tiesību aktiem, ja nepieciešams, lai būtu tiesības uz šiem pabalstiem. Šis 
noteikums, kas iedibināts LESD 48. pantā un turpmāk ieviests Regulas (EK) Nr. 883/2004 
61. pantā, nodrošina, ka ES migrējošie darba ņēmēji tikai tā iemesla dēļ, ka viņiem ir bijusi 
darba karjera vairāk nekā vienā dalībvalstī, netiek sodīti.

Tomēr, kā norādīts iepriekš, Līgumā paredzēta dalībvalstu tiesību aktu koordinēšana, nevis 
saskaņošana. Lai gan ES noteikumi paredz, ka pašnodarbinātā apdrošināšanas laikposmi ir 
ņemami vērā, izskatot tiesības attiecīgajā dalībvalstī, starp dalībvalstu bezdarba shēmām 
pastāv ievērojamas būtiskas un procesuālas atšķirības, tostarp dažādi nosacījumi bezdarbnieka 
pabalstu piešķiršanai. Atbilstības nosacījumi tiesībām uz bezdarbnieka pabalstiem Somijā 
atšķiras no nosacījumiem Vācijā vai Austrijā.

Somijā bezdarbnieka pabalstus veido ar saņemto atalgojumu saistīts pabalsts, pamata pabalsts 
un darba tirgus atbalsts. Lielāko daļu darba ņēmēju Somijā nodrošina viņu pašu nozares 
bezdarbnieku fonds, no kura viņiem ir tiesības saņemt ar atalgojumu saistītu pabalstu. 
Pabalstu maksā bezdarbnieku fonds. Pamata pabalstu un darba tirgus atbalstu maksā Sociālās 
apdrošināšanas iestāde (Kansaneläkelaitos, Kela). 

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs nav bijis bezdarbnieku fonda dalībnieks un tāpēc viņam 
nebija tiesību saņemt ar atalgojumu saistītu pabalstu. Nav skaidrs, vai lūgumraksta iesniedzējs 
pieprasīja arī pamata pabalstu vai darba tirgus atbalstu pēc atteikuma apmierināt viņa prasību 
par pabalstu saistībā ar atalgojumu. Tāpat nav arī skaidrs, kāda iemesla dēļ ir atteikti pārējie 
lūgumrakstā minētie pabalsti („izdzīvošanas nauda”). Tāpēc Komisija nevar to komentēt.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja tiesībām uz pabalstiem dalībvalstīs, kur viņš iepriekš 
bija strādājis (Austrijā un Vācijā), jāatgādina, ka šīs valstis nebija pilnvarotas piešķirt 
bezdarbnieka pabalstus lūgumraksta iesniedzējam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2004, jo 
pēdējā valsts, kurā lūgumraksta iesniedzējs strādāja, bija Somija. Tas nozīmē, ka 
koordinēšanas noteikumi par bezdarbnieku pabalstiem, tostarp noteikums par apdrošināšanas, 
nodarbinātības vai pašnodarbinātības laikposmu summēšanu, nevar tikt piemēroti attiecībā uz 

                                               
1 Atšķirīgi noteikumi tiek piemēroti darbiniekiem uz robežām, kuri uzturējās citā dalībvalstī savas pēdējās 
darbības laikā un kuri bezdarbnieka pabalstus pieprasa savā mītnes valstī. Lūgumraksta iesniedzēja lieta nav šis 
gadījums, jo viņš gan strādāja, gan uzturējās Somijā, pirms kļuva par bezdarbnieku.
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Austriju un Vāciju. Šajās abās valstīs lūgumraksta iesniedzējs faktiski varēja pieprasīt 
bezdarbnieka pabalstus, tikai pamatojoties uz valsts tiesību aktiem un tajos noteiktajos 
termiņos.

Secinājumi

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, Komisijas dienesti nevar izdarīt secinājumu, ka šajā 
gadījumā būtu pārkāpti ES tiesību akti. Šķiet, ka Somijā ar atalgojumu saistītie bezdarbnieku 
pabalsti tika atteikti tāpēc, ka nebija izpildīti valsts nosacījumi (t. i., trūka reģistrācijas 
attiecīgajā bezdarbnieku fondā). No lūgumraksta nav skaidrs, kādu iemeslu dēļ tika atteikti 
pārējie pabalsti („izdzīvošanas nauda”). 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja tiesībām uz bezdarbnieka pabalstiem Vācijā un Austrijā 
Komisijas dienesti atgādina, ka šīs abas valstis nebija pilnvarotas nodrošināt bezdarbnieka 
pabalstus saskaņā ar ES koordinācijas noteikumiem un ka lūgumraksta iesniedzējs varēja 
pieprasīt bezdarbnieka pabalstus, tikai pamatojoties uz Vācijas un Austrijas tiesību aktiem.

Lūgumraksta iesniedzējs tiek aicināts apmeklēt tīmekļa vietni par Sociālo nodrošināšanas 
shēmu koordināciju Eiropas Savienībā, lai uzzinātu vairāk par savām tiesībām saskaņā ar ES 
tiesībām, piemēram, tiesībām uz vecuma pabalstiem, aizejot pensijā. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=854


