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Tema: Peticija Nr. 0375/2006 dėl atsisakymo patenkinti prašymą stažuotis 
Prancūzijoje, kurią pateikė Nyderlandų pilietė Efthimia Dilpizoglou

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja turi humanitarinių mokslų diplomą, tačiau šiuo metu nedirba. Pagal 
programą, kurioje yra užsiregistravusi, pastaruosius dvejus metus ji nesėkmingai ieško 
stažuotės Nyderlanduose. Neseniai jai buvo pasiūlyta stažuotis Prancūzijoje, tačiau 
Nyderlandų valdžios institucijos, atsakingos už darbo paieškos programą, atsisako tam 
pritarti, nes išvykimą į užsienį jos vertina kaip atostogas. Peticijos pateikėja, remdamasi ES 
laisvo studentų ir darbuotojų judėjimo principais, prašo Europos Parlamento ištirti, ar 
Nyderlandų valdžios institucijų atsisakymas patenkinti jos prašymą stažuotis Prancūzijoje yra 
suderinamas su atitinkamais ES teisės aktais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. rugsėjo 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. sausio 25 d.

„Bendrosios plinkybės / Faktų santrauka / Istorija

Peticijos pateikėja yra Nyderlandų pilietė, turinti humanitarinių mokslų diplomą ir šiuo metu 
nedirbanti. Ji dalyvauja Amsterdamo miesto Darbo ir pajamų tarnybos (Dienst Werk en 
Inkomen: DWI) reintegravimo į darbo rinką programoje. Dalyvaudama šioje programoje ji
turi tris mėnesius stažuotis, o tai, atrodo, reguliuoja sutartis tarp stažuotojo, reintegravimo 
agentūros ir DWI. Po nesėkmingų tokios stažuotės paieškų Nyderlanduose ji neseniai rado 
stažuotę privačioje mokykloje Prancūzijoje. Tačiau Nyderlandų valdžios institucijos, 
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atsižvelgdamos į reintegracijos į darbo rinką programos tikslus, atsisakė patvirtinti stažuotę 
Prancūzijoje ir laikosi nuomonės, kad trijų mėnesių laikotarpis užsienyje viršija ilgiausią 
galimą atostogų, kurias peticijos pateikėja gali turėti, laikotarpį.

Skundas
Peticijos pateikėja mano, kad Nyderlandų valdžios institucijų atsisakymas patenkinti prašymą, 
kuris jai neleidžia keliauti į Prancūziją, yra nesuderinamas su laisvo asmenų ir darbuotojų 
judėjimo principais ir kad atsisakant patenkinti jos prašymą neatsižvelgiama į jos, kaip ES 
pilietės, teises.

Komisijos pastabos dėl peticijos pateikėjos argumentų
Pagal EB sutarties 39 straipsnį ir Reglamentą (EEB) 1612/68, kurie reglamentuoja laisvą 
darbuotojų judėjimą, ES piliečiai turi teisę įsidarbinti kitoje ES valstybėje narėje. Pagrindinė 
darbo santykių savybė, kaip nustatyta Teisingumo Teismo praktikoje, yra tai, kad asmuo 
vykdo realią ir faktinę veiklą kito asmens naudai ir jo vadovaujamas, už kurią jis arba ji gauna 
atlyginimą.
Iš pateiktos informacijos nėra aišku, kokios yra tikslios reintegracijos į darbo rinką programos 
sąlygos ir ar pagal šią programą stažuotė gali būti laikoma darbu pagal EB sutarties 
39 straipsnį.
Todėl siekiant įsitikinti, ar reintegracijos į darbo rinką programą reguliuojančios taisyklės yra 
suderinamos su Bendrijos teise, Komisijai reikia išsamesnės informacijos apie padėtį ir, visų 
pirma, apie priežastis, dėl kurių Nyderlandų valdžios institucijos stažuotę Prancūzijoje laiko 
atostogomis. Vis dėlto peticijos pateikėjai derėtų žinoti, kad pats ilgiausios galimos atostogų 
trukmės nustatymas reintegracijos į darbo rinką programos dalyviams negali būti laikomas EB 
teisės pažeidimu.

Išvados
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija šiame etape negali pareikšti galutinės 
savo nuomonės dėl šio atvejo. Komisija susisieks su peticijos pateikėja, siekdama gauti 
išsamesnės informacijos.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Pagrindinis peticijoje keliamas klausimas yra tas, ar peticijos pateikėjos padėtyje esančiam 
asmeniui galima taikyti gyvenamosios vietos reikalavimą, kai yra tam tikra galimybė laikinai 
lankytis užsienyje, kuri yra susieta su nauda, gauta pagal WWB.

Pagal WWB mokama pašalpa yra suteikiama asmenims, kurie neturi pakankamai finansinių 
išteklių apsirūpinti gyvenimui būtinomis priemonėmis ir kurie negali gauti kitų pašalpų ar 
socialinio draudimo išmokų (pavyzdžiui, neįgaliojo pašalpos arba bedarbio pašalpos). Pašalpa 
yra patikrinta atitinkamomis priemonėmis ir grindžiama individualiais asmens, kuriam ji 
mokama, poreikiais atsižvelgiant į atitinkamas aplinkybes. Ji išmokama su sąlyga, kad jos 
gavėjui yra nustatomos tam tikros pareigos, pavyzdžiui, aktyvus jo dalyvavimas reintegracijai 
į darbo rinką skirtoje reabilitacijos programoje. 

Pirmiausia reikia atsakyti į klausimus, ar aptariama socialinė išmoka yra socialinio draudimo 
išmoka pagal Reglamentą Nr. 1408/71 dėl valstybių narių socialinės apsaugos sistemų 
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koordinavimo ir ar dėl išmokos galima taikyti reikalavimą, kad asmuo gyventų toje valstybėje 
narėje.

Komisijos tarnybos susisiekė su Nyderlandų valdžios institucijomis, kad gautų daugiau 
informacijos apie šių išmokų pobūdį. Remdamosi iš Nyderlandų valdžios institucijų gauta 
informacija ir atsižvelgdamos į Teisingumo Teismo praktiką, Komisijos tarnybos mano, kad 
aptariamos išmokos negalime laikyti socialinio draudimo išmoka, kuriai taikomas Tarybos 
reglamentas Nr. 1408/71.

Reglamentas taikomas visoms 4 straipsnio 1 dalyje išvardytoms socialinio draudimo išmokų 
rūšims, kurios turi bendrą bruožą – jos yra skiriamos neatliekant atskiro ir nešališko asmens 
poreikių vertinimo. Socialinės paramos ir medicininės pagalbos atžvilgiu reglamentas 
netaikomas.

Vis dėlto aptariama išmoka yra skiriama visiems teisėtai Nyderlanduose gyvenantiems 
asmenims, kurie neturi pakankamų pragyvenimo lėšų. Todėl jos taikymo pagrindinis kriterijus 
nacionalinėje teisėje yra poreikis. Be to, Nyderlandų socialinės paramos akte neminimas joks 
darbo stažas, mokesčiai ar priklausymas kokiai nors konkrečiai socialinės apsaugos sistemai, 
kuri padengia konkrečią riziką, kas rodo, kad aptariama pašalpa negali būti socialinio 
draudimo išmoka.

Tada kyla klausimas, ar tai, kad dėl aptariamos išmokos galima taikyti reikalavimą, kad 
asmuo gyventų toje valstybėje narėje, galima laikyti kliūtimi laisvam darbuotojų judėjimui, 
kurį draudžia Sutarties 39 straipsnis.

Europos Teisingumo Teismas daug kartų yra nusprendęs1, kad EB sutarties nuostatomis 
laisvo darbuotojų judėjimo srityje siekiama palengvinti Bendrijos piliečiams vykdyti bet 
kokią profesinę veiklą visoje Bendrijoje bei uždrausti priemones, kurios galėtų sudaryti 
nepalankesnes sąlygas šiems piliečiams, siekiantiems vykdyti ekonominę veiklą kitoje 
valstybėje narėje.

Tačiau nagrinėjamu atveju peticijos pateikėja norėjo neapmokamai stažuotis Prancūzijoje. 
Kaip pirmiau išdėstyta, EB sutarties 39 straipsnyje nurodyta pagrindinė darbo santykių 
savybė, kaip nustatyta Teisingumo Teismo praktikoje, yra tai, kad asmuo vykdo realią ir 
faktinę veiklą kito asmens naudai ir jo vadovaujamas, už kurią jis arba ji gauna atlyginimą. 
Todėl vadovaujantis šia apibrėžtimi mokymai, už kuriuos nenumatomas joks atlyginimas, 
negali būti laikomi darbo santykiais.

Todėl, Komisijos tarnybų manymu, aplinkybė, kad pagal WWB taikomos išmokos atveju 
reikalaujama, kad asmuo gyventų toje valstybėje narėje, negali būti laikoma 39 straipsnyje 
uždrausta kliūtimi laisvam darbuotojų judėjimui.

Tiesa, kad galimas peticijos pateikėjos darbdavys nurodė, jog atlikus stažuotę jai gali būti 
pasiūlyta darbo vieta. Tačiau ryšys tarp Nyderlandų teisėje nustatytų įsipareigojimų ir visiškai 
                                               
1 Visų pirma žr. Teisingumo Teismo sprendimus 1995 m. gruodžio 15 d. byloje Bosman (C-
415/93, Rink., p. I-4921), 2005 m. kovo 17 d. byloje Kranemann (C-109/04, Rink., p. I-2421) 
ir naują Teisingumo Teismo 2007 m. sausio 11 d. sprendimą byloje ITC (C-208/05).
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hipotetinės įsidarbinimo perspektyvos yra pernelyg atsitiktinis ir netiesioginis (žr. Teisingumo 
Teismo sprendimą byloje Graf, C-190/98), kad jį būtų galima pripažinti potencialia kliūtimi 
laisvam darbuotojų judėjimui.

Išmokos pagal WWB skyrimo tuo atveju, jeigu yra įvykdytas gyvenamosios vietos 
reikalavimas, suderinamumo su EB sutarties 18 straipsniu atžvilgiu Nyderlandų teisės aktai 
gali mažiau palankiai traktuoti tam tikrus, tokius kaip peticijos pateikėja, išmokų gavėjus vien 
todėl, kad jie pasinaudojo teise laisvai judėti ir gyventi bei rado stažuotę kitoje valstybėje 
narėje.

Kaip yra patvirtinta Teisingumo Teismo praktikoje1, teisė į laisvą judėjimą negalėtų būti 
visiškai veiksminga, jei ES piliečiai galėtų būti atgrasomi nuo pasinaudojimo šiomis 
galimybėmis, teisės aktuose numatant mažiau palankias sąlygas pasinaudojimo šiomis 
galimybėmis atveju.

Tačiau pagrindinės judėjimo laisvės suvaržymas gali būti pateisinamas (vadinasi, atitikti 
Bendrijos teisės reikalavimus), jeigu jis pagrįstas objektyviais bendrojo intereso pagrindais, 
nepriklausančiais nuo atitinkamų asmenų pilietybės, ir yra proporcingas nacionalinės teisės 
teisėtai siekiamam tikslui.

WWB išmoka suteikiama neatsižvelgiant į jos gavėjų pilietybę ir jiems leidžia dalyvauti 
reintegravimo į darbo rinką programoje, kuria siekiama palengvinti jų sugrįžimą į darbo rinką. 
Tokiomis aplinkybėmis Nyderlandų teisės aktai teisėtai siekia užtikrinti, kad tarp tokių 
išmokų prašančio asmens ir Nyderlandų darbo rinkos būtų realus ryšys.

Išvada

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus Komisija mano, kad Nyderlandų valdžios 
institucijų atsisakymas peticijos pateikėjai suteikti teisę stažuotis kitoje valstybėje narėje 
pagal Nyderlandų reintegravimo į darbo rinką programą nepažeidžia laisvo asmenų judėjimo 
principo.

                                               
1 Žr., inter alia, 2002 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje D’Hoop (C-
224/98, Rink., 2002, p. I-6191) ir 2004 m. balandžio 29 d. sprendimą byloje Pusa (C-224/02, 
2004, Rink., p. I-5763).


