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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0876/2008 dėl teisės į nedarbingumo pensiją gyvenant kitoje ES 
valstybėje narėje nei ta, kurios pilietis asmuo yra, kurią pateikė Didžiosios 
Britanijos pilietė Lucy Jane Marie Stewart

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, 18 m. Didžiosios Britanijos pilietė, serganti Dauno sindromu, gyvena su ją 
įvaikinusia šeima Ispanijoje ir mano, kad jos teisę laisvai judėti ir gyventi kitoje ES valstybėje 
narėje ribojama Didžiosios Britanijos teisės aktų nuostatomis, pagal kurias ji, gyvendama 
užsienyje, negali gauti nedarbingumo išmokų. Peticijos pateikėjos tėvai pensininkai šiuo metu 
gauna iš Jungtinės Karalystės vaiko pašalpą ir lengvatines vaiko mokesčių mokėjimo sąlygas, 
tačiau šios išmokos nebebus mokamos, kai jai sueis 19 metų. Peticijos pateikėja prašė 
Didžiosios Britanijos valdžios institucijų skirti jai nedarbingumo pensiją po to, kai jai sueis 
19 metų, tačiau prašymas atmestas dėl to, kad ji gyvena nebe Jungtinėje Karalystėje, o 
Ispanijoje. Peticijos pateikėja kritikuoja tai, kad pagal EB teisės aktus ji neturi asmeninių 
teisių, o turi tik kaip šeimos narė. Ji ginčija Jungtinės Karalystės teisės aktų dėl nedarbingumo 
pensijos nuostatas ir EB teisės aktus dėl laisvo asmenų judėjimo, nes jie taikomi tik pagal 
darbo sutartį bei savarankiškai dirbantiems asmenims. Peticijos pateikėja, kuri niekada 
nedirbs Ispanijoje pagal darbo sutartį, mano, kad jos, kaip ir bet kurio kito ES piliečio teisė į 
nedarbingumo pensiją, turėtų būti perkelta į dabartinės jos gyvenamosios vietos valstybę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.
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„Peticijos pateikėja yra neįgalaus vaiko motina. Pats vaikas gauna iš Jungtinės Karalystės 
išmoką – neįgalumo pašalpą, kuri mergaitei paskirta 1990 m., kai jai buvo tik 6 metai. Tuo 
metu išmoka buvo skiriama kaip įmokinė neįgalumo išmoka ir be apribojimų mokama 
(eksportuojama) ne Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems išmokos gavėjams. 1992 m. dėl 
nacionalinių ir Bendrijos teisės aktų pakeitimų išmokos mokėjimas užsienyje gyvenantiems 
asmenims nutrauktas. Tačiau pagal Reglamento Nr. 1408/71 95b straipsnio pereinamojo 
laikotarpio nuostatas išmoka buvo mokama užsienyje gyvenantiems asmenims, jei išmoka 
jiems buvo paskirta iki teisės aktų pakeitimų. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos 
pripažįsta, kad peticijos pateikėjos dukra yra atsidūrusi būtent tokioje padėtyje ir jai, kaip 
Ispanijos gyventojai, ši išmoka nuolat mokama.

Pagal Jungtinės Karalystės nacionalinius teisės aktus nedarbingumo pašalpos gavėjas, 
gyvenantis Jungtinėje Karalystėje, nuo 16 m. turi teisę gauti nedarbingumo išmoką. Tačiau 
peticijos pateikėjos vaikui išmoką atsisakyta mokėti vien todėl, kad ji negyvena Jungtinėje 
Karalystėje. Peticijos pateikėja klausia, ar toks atsisakymas atitinka Bendrijos teisę“.

Komisijos pastabos

Komisijos tarnybos mano, kad atsisakymas skirti Jungtinės Karalystės nedarbingumo išmoką 
asmeniui, patenkančiam į Reglamento Nr. 1408/71 taikymo sritį ratione personae, remiantis 
vien tuo pagrindu, kad asmuo negyvena Jungtinėje Karalystėje, prieštarauja Reglamento 
Nr. 1408/71 3 straipsniui. Todėl Komisijos tarnybos raštu kreipsis į Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijas ir paprašys ištirti šį atvejį.

Išvados

Norėdamos išsiaiškinti peticijos pateikėjos vaiko atvejį, Komisijos tarnybos raštu kreipsis į 
Jungtinės Karalystės valdžios institucijas ir paprašys ištirti šį atvejį.

Komisijos tarnybos praneš Europos Parlamentui apie atsakymą“.

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Komisijos tarnybos raštu kreipėsi į Jungtinės Karalystės valdžios institucijas ir paprašė ištirti 
šį atvejį. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos atsakė 2009 m. kovo 3 d. raštu, kuriame 
nurodė, kad šiuo metu šis klausimas sprendžiamas teisme, todėl jos negali svarstyti Komisijos 
tarnybų iškeltų klausimų.
Peticijos pateikėja pateikė papildomos informacijos apie teismo procesą.

Komisijos tarnybos išnagrinėjo padėtį, į kurią peticijos pateikėja atkreipė dėmesį, ir priėjo 
prie išvados, kad yra pakankamai pagrindo užregistruoti oficialų skundą prieš Jungtinę 
Karalystę remiantis Reglamento Nr. 1408/71 3 straipsniu“.


