
CM\805887LT.doc PE439.189v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

19.2.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0603/2009 dėl tariamo Direktyvos 2004/38/EB dėl Europos 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių 
narių teritorijoje pažeidimo, kurią pateikė nežinomos tautybės D. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri nuo 1990 m. yra teisėta Vokietijos gyventoja, teigia, kad gyveno 
pagal pripažintos partnerystės principus, dirbo ir įgijo teisę į pensiją. 2005–2007 m. jai ir jos
vokiečių tautybės partneriui buvo mokama socialinė išmoka (Grundsicherungsleistung). 
2007 m. peticijos pateikėjos išmokos panaikintos, kadangi ji negalėjo pateikti leidimo gyventi 
Europos Sąjungoje (Europos Sąjungos laisvo judėjimo sertifikato), o jai pateikus reikalaujamą 
dokumentą ir leidimą dirbti Europos Sąjungoje išmoka neatnaujinta. Peticijos pateikėja teigia, 
kad jos išmoka panaikinta neteisėtai ir kad dėl savo tautybės ji yra diskriminacijos ir 
nevienodo požiūrio auka. Šiuo pagrindu ji kreipiasi pagalbos į Europos Parlamentą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį)

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėja yra nuo 1990 m. Vokietijoje gyvenanti Lenkijos pilietė. Nuo 2004 m. ji ir 
jos vokiečių tautybės partneris gyvena kartu viename bute. Iš pradžių pora gaudavo išmokas, 
tačiau nuo 2007 m. liepos 1 d. teisė į jas suteikta tik peticijos pateikėjos partneriui, tačiau jai 
pačiai jau nebe.

Peticijos pateikėja apskundė šį administracinį sprendimą prašydama skirti išmokas pagal 
Vokietijos socialinio kodekso Nr. II (Sozialgesetzbuch II dėl išmokos, skirtos garantuoti lėšas 
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pragyvenimui pagal pagrindinę nuostatą dėl darbo ieškančių asmenų) bei pašalpą būstui.
2009 m. kovo 27 d. Berlyne esantis Vokietijos socialinės teisės bylų teismas (Sozialgericht)
priėmė laikiną sprendimą, skiriantį 80 proc. išmokų pagal Vokietijos socialinį kodeksą Nr. II 
bei pašalpas būstui ir šildymui.

Atsižvelgdama į tai, kad išmokų mokėjimas jai nutrauktas, peticijos pateikėja mano, kad ji 
diskriminuojama dėl pilietybės, ir kad pažeidžiama Direktyva 2004/38/EB.

Pagal Bendrijos socialinės apsaugos nuostatose įtvirtintas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne suderinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali savarankiškai 
nustatyti savo socialinės apsaugos sistemos aspektus, įskaitant skiriamas išmokas, atitikties 
reikalavimams sąlygas, išmokų skaičiavimo būdą ir mokėtinų įmokų dydį. Pagal Bendrijos 
nuostatas, konkrečiai Reglamente (EEB) Nr. 1408/71, nustatytos bendros taisyklės ir 
principai, kurių taikydamos nacionalinę teisę privalo laikytis visos nacionalinės valdžios 
institucijos. Minėtomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinės teisės 
aktus bus paisoma esminių lygybės ir nediskriminavimo principų. Tai darant užtikrinama, kad 
taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus nebus daromas neigiamas poveikis asmenims, 
kurie naudojasi savo teise į laisvą judėjimą Europos Sąjungoje.

Vokietijos socialinės teisės kodekse Nr. II (Sozialgesetzbuch II dėl išmokos, skirtos garantuoti 
lėšas pragyvenimui pagal pagrindinę nuostatą dėl darbo ieškančių asmenų) numatytos 
išmokų atžvilgiu taikytinos Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatos ir peticijos pateikėja 
gali remtis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 (sąlyga dėl vienodo požiūrio į kitos valstybės 
narės piliečius) 3 straipsnio nuostatomis.
Reikia pabrėžti, kad Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 IIa priedo punkte E. VOKIETIJA 
nustatyta:
„Išmokos, skirtos garantuoti lėšas pragyvenimui pagal pagrindinę nuostatą dėl darbo 
ieškančių asmenų, išskyrus atvejus, kai šių išmokų atžvilgiu įvykdomi tinkamumo reikalavimai 
gauti laikiną priedą po to, kai gauta bedarbio pašalpa (Socialinio kodekso II knygos 
24 straipsnio 1 dalis).“
Tai reiškia, kad Vokietijos socialiniame kodekse Nr. II numatytos išmokos bendrai 
priskirtinos specialioms neįmokinėms išmokoms pinigais, kurioms taikomos Reglamento 
(EEB) Nr. 1408/71 nuostatos, ir yra ypatingos tuo, kad šios išmokos negali būti išvežamos į 
kitą valstybę narę (10a straipsnis), o turi būti mokamos gyvenamosios vietos šalyje 
(Vokietijoje), jeigu įvykdomos visos nacionalinės sąlygos ir šios sąlygos taikomos 
nediskriminuojant. 

Kalbant apie pašalpas būstui ir šildymui Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 4 straipsnio 4 dalyje 
nurodoma, kad šis reglamentas netaikomas socialinei paramai.

Tam tikromis sąlygomis peticijos pateikėjai Vokietijoje gali būti suteikta teisė į išmokas, 
įskaitant socialinę paramą arba pašalpas būstui arba šildymui. Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti 
priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Atitinkamos sąlygos nustatytos 
Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje.
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Šios direktyvos 24 straipsnis užtikrina, kad visiems ES piliečiams, pagal šią direktyvą 
gyvenantiems priimančiosios valstybės narės teritorijoje taikomas vienodas traktavimas kaip 
ir tos valstybės narės piliečiams. Vis dėlto pagal direktyvos 24 straipsnio 2 dalį priimančioji 
valstybė narė neįpareigojama suteikti socialinės paramos teises per pirmuosius tris gyvenimo 
šalyje mėnesius asmenims, išskyrus darbuotojus, savarankiškai dirbančiuosius, tokį statusą 
išlaikančius asmenis ir jų šeimos narius.

Gavus informacijos iš Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinė komisijos 
Vokietijos atstovo peticijos pateikėjos atvejis nagrinėjamas toliau. Savo 2009 m. kovo 27 d. 
sprendime Berlyne esantis Vokietijos socialinės teisės bylų teismas priėmė laikiną sprendimą, 
kad peticijos pateikėja turi teisę gauti 80 proc. išmokų pagal Vokietijos socialinį kodeksą 
Nr. II, taip pat pašalpas būstui ir šildymui.

Remdamasi gauta informacija, Komisija negalėjo nustatyti, kad peticijos pateikėja buvo 
diskriminuojama dėl pilietybės. Atrodo, kad šis reikalas daugiau susijęs su ginču dėl 
faktiškųjų aplinkybių, o ne dėl neteisingo Bendrijos teisės aktų taikymo.“


