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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0117/2013 dėl tariamos Rumunijos studentų diskriminacijos 
Jungtinėje Karalystėje, kurią pateikė Rumunijos pilietė Cristinel Corobana 
asociacijos „Freedom Smile“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja mano, kad Rumunijos studentai diskriminuojami Jungtinėje Karalystėje, 
nes jiems reikia specialių leidimų, kad galėtų dirbti ne visą darbo dieną, ir privataus sveikatos 
draudimo, kadangi bendrasis sveikatos draudimas nepripažįstamas ES lygmeniu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticijos pateikėja remiasi Jungtinės Karalystės žiniasklaidos pranešimais, kuriuose 
teigiama, kad Rumunijos studentai yra diskriminuojami Jungtinėje Karalystėje, nes jiems 
reikia leidimų (geltonų kortelių), kad galėtų dirbti Jungtinėje Karalystėje, ir todėl, kad 
Rumunijos ir Bulgarijos studentams reikia privataus sveikatos draudimo, kadangi JK pasienio 
tarnyba nepripažįsta bendrojo ES draudimo (tikriausiai peticijos pateikėja kalba apie Europos 
sveikatos draudimo kortelę) kaip visaverčio draudimo įrodymo.

Peticijos pateikėja skundžiasi tuo, kad Rumunijos ir Bulgarijos studentams reikėjo – iki 
2013 m. – turėti „geltonas korteles“, kad galėtų dirbti Jungtinėje Karalystėje. Iš tiesų, iki 
2013 m. gruodžio 31 d. buvo taikomos Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartyse numatytos 
pereinamojo laikotarpio priemonės, pagal kurias valstybėms narėms tam tikromis sąlygomis 
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iki 2013 m. gruodžio 31 d. buvo leidžiama taikyti apribojimus Bulgarijos ir Rumunijos 
piliečiams dėl patekimo į jų darbo rinką. Teisiniu požiūriu pereinamųjų nuostatų taikymas 
reiškė, kad valstybės narės ir toliau taikė savo nacionalines nuostatas dėl galimybės patekti į 
jų darbo rinkas, o ES teisės aktai, visų pirma SESV 45 straipsnis ir Reglamento (ES) 
Nr. 492/1011 1 ir 6 straipsniai, nebuvo taikomi.

Jungtinėje Karalystėje tokios pereinamojo laikotarpio priemonės dėl galimybės patekti į jos 
darbo rinką taikytos iki pat 2013 m. gruodžio 31 d. Dėl šios priežasties buvo reikalaujama, 
kad Rumunijos piliečiai, norintys dirbti studijų metu, universitetų vasaros atostogų metu arba 
pagal profesinio mokymo programą, kreiptųsi dėl leidimų. Todėl reikalavimas turėti šiuos 
geltonus leidimus atitiko ES teisę. Nuo 2014 m. sausio 1 d. nei Rumunijos, nei Bulgarijos 
piliečiams nebereikia darbo leidimų, kad galėtų dirbti Jungtinėje Karalystėje.

Peticijos pateikėja taip pat teigia, kad Rumunijos ir Bulgarijos studentams reikia privataus 
sveikatos draudimo, kadangi bendrasis ES draudimas nepripažįstamas.

Remiantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklėmis 
(Reglamentas (EB) Nr. 883/2004), studentai, laikinai gyvenantys šalyje, kurioje studijuoja, 
tebelaikomi gyvenančiais savo gimtojoje šalyje.

Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) teikia visavertį draudimą, kai susijęs ES pilietis 
nepersikelia gyventi, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 883/2004 koordinavimo taisyklėse, 
į priimančiąją valstybę narę ir ketina sugrįžti, pavyzdžiui, studijuoja arba dirba kitoje 
valstybėje narėje. 1

Todėl, jei studentas Jungtinėje Karalystėje pateikia ESDK, tai įrodo jį turint visavertį 
sveikatos draudimą. Remiantis informacija, pateikta JK vyriausybės interneto svetainėje2, 
ESDK laikoma įrodymu, kad studentas turi visavertį sveikatos draudimą.

Išvada

2013 m. taikytas reikalavimas studentams turėti leidimus, kad galėtų dirbti Jungtinėje 
Karalystėje, atitiko ES teisę. Nuo 2014 m. sausio 1 d. tokie reikalavimai panaikinti.

Iš šios pilietės pateiktos informacijos dėl reikalavimų sveikatos draudimui ir turimos 
informacijos apie Jungtinėje Karalystėje taikomą tvarką negalima spręsti, kad būtų pažeista 
ES teisė ir pirmiausia Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo.“

                                               
1

COM(2009) 313 galutinis.
2 Žiūrėti informaciją JK pasienio tarnybos interneto svetainėje dėl sveikatos priežiūros ir nuostatų, taikytinų 
Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams iki ir po 2014 m. sausio 1 d.:
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/


