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Tema: Peticija Nr. 1706/2012 dėl netinkamo Direktyvos 2004/38/EB taikymo, kurią 
pateikė Vokietijos pilietė Flora Hansen

1. Peticijos santrauka

Iš Filipinų kilusi ir Vokietijos pilietybę turinti peticijos pateikėja skundžiasi dėl to, kaip 
Švedija, į kurią ji išsikraustė ištekėjusi už Švedijoje gyvenančio norvego, taiko Direktyvą 
2004/38/EB dėl laisvo judėjimo. Ji aprašo įvairius atvejus, kai jos padėtis, susijusi su ja ir jos 
dukterimi, atvykusia pas ją į Švediją iš Filipinų, nebuvo tinkamai sprendžiama. Ji teigia, kad 
Migracijos reikalų teismas perdavė šią bylą Teisingumo Teismui, kad jis išaiškintų tam tikrus 
direktyvos aspektus. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Remiantis Komisijos turima informacija, peticijos pateikėjos duktė, gimusi Filipinuose, buvo 
palikta senelės globai, kai jai buvo treji metai, o jos motina išvyko dirbti į Vokietiją. Peticijos 
pateikėja reguliariai siuntė pinigus į Filipinus savo šeimai ir kiekvienais metais ją lankė. 
Praleidusi daugelį metų Vokietijoje, peticijos pateikėja įgijo Vokietijos pilietybę, o 2009 m. 
išsikraustė į Švediją, kurioje gyveno su norvegu, už kurio ištekėjo 2011 m. Tuo tarpu peticijos 
pateikėjos dukra studijavo slaugą Filipinuose, kur įgijo diplomą. Įgijusi kvalifikaciją, ji 
neieškojo darbo, bet padėjo savo seseriai rūpintis vaikais. Ji niekada nedirbo Filipinuose ir 
nesikreipė dėl pašalpų. 2011 m. 24 m. amžiaus peticijos pateikėjos dukra atvyko į Švediją ir 
kreipėsi dėl leidimo gyventi šalyje kaip ES piliečio išlaikomas šeimos narys. Peticijos 
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pateikėjos prašymą Švedijos migracijos institucijos atmetė dėl to, kad ji neįrodė, jog pinigai, 
kuriuos jai siuntė motina, buvo reikalingi jos pagrindiniams poreikiams tenkinti, ir kad 
Filipinuose jai negalėjo būti suteikta pagalba per socialinės apsaugos sistemą. Ji apskundė 
sprendimą. Kaip nurodė peticijos pateikėja, Švedijos imigracijos bylų apeliacinis teismas 
Stokholme (Švedija) galiausiai 2010 m. rugsėjo 12 d. nusprendė pateikti Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl Direktyvos 2004/38/EB1 2 
straipsnio 2 dalies c punkto aiškinimo.

Komisijos pastabos 

Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje 2014 m. sausio 16 d. (žr. sprendimą byloje C-
423/122).

Teismas išaiškino, kad atitinkamos ES teisės taisyklės (Direktyvos dėl laisvo judėjimo 2 
straipsnio 2 dalies c punktas) turi būti aiškinamos taip: priimančioji valstybė narė negali 
reikalauti, kad tiesioginis palikuonis, kuris yra vyresnis nei 21 metų amžiaus, įrodytų, kad jis 
(ji) būtų bandęs, tačiau nesėkmingai, gauti darbą, pagalbą savo paties išlaikymui iš savo 
kilmės valstybės valdžios institucijų ir (arba) kitaip save išlaikyti, kad būtų laikomas 
„išlaikomu“ šeimos nariu. Dėl to šeimos nariui būtų pernelyg sudėtinga įgyti teisę gyventi 
priimančiojoje valstybėje narėje. Iš asmens turėtų būti reikalaujama tik įrodyti, kad jis (ji) yra 
realiai priklausomas (-a) nuo ES piliečio.

Teismas taip pat patvirtino, kad išlaikymo situacija turi būti šalyje, kurioje pareiškėjas 
gyvena, tuo metu, kai jis (ji) kreipiasi dėl galimybės prisijungti prie ES piliečio, kuris jį (ją) 
išlaiko. Teismas pridūrė, jog į tai, kad tiesioginis palikuonis dėl asmeninių aplinkybių, kaip 
antai amžius, išsilavinimas ir sveikata, buvo tokioje padėtyje, kad galėjo susirasti darbą ir, be 
to, siekė pradėti dirbti priimančiojoje valstybėje narėje, galėjo būti neatsižvelgta 
priimančiosios valstybės narės valdžios institucijoms atliekant vertinimą. 

Be to, Teismas patvirtino, kad nebūtina nustatyti išlaikymo arba naudojimosi ES piliečio 
pagalba priežasčių. Siekiant įvertinti, ar šis asmuo realiai priklauso nuo ES piliečio, 
priimančioji valstybė narė turėtų išanalizuoti, ar, atsižvelgiant į jo finansines ir socialines 
sąlygas, atitinkamas asmuo negali savęs išlaikyti. Pvz., to, kad jis (ji) reguliariai ir gana ilgą 
laiką gauna pinigų iš ES piliečio, kurie yra reikalingi jam (jai) išlaikyti kilmės šalyje (kaip 
nagrinėjamos bylos atveju), turėtų pakakti įrodyti, kad yra reali priklausomybė.

Išvada

Komisija tikisi, kad peticijos pateikėjos dukra, remdamasi Teisingumo Teismo minėtame 
sprendime pateiktu aiškinimu, galės remtis savo teise pagal ES laisvo judėjimo taisykles 
gyventi Švedijoje kaip ES piliečio, kuris pasinaudojo teise laisvai judėti, išlaikomas šeimos 
narys.“

                                               
12004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (OL 2004 L 158, p. 77 ir klaidų ištaisymas 
– OL 2004 L 229, p. 35 ir OL 2005 L 197, p. 34).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&doclang=LT&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=498959


