
CM\876876LT.doc PE472.148v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

6.9.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0173/2011 dėl tariamai Bulgarijos valdžios institucijų 
padaryto ES teisės aktų, kuriais reglamentuojamas socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimas, pažeidimo, kurią pateikė Bulgarijos pilietis 
Krasimir Krumov

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, 6 mėnesius dirbęs Kipre ir Jungtinėje Karalystėje, 2010 m. sugrįžo į 
Bulgariją ir užsiregistravo Sofijos darbo biržoje kaip bedarbis. Vis dėlto kompetentingos 
Bulgarijos valdžios institucijos jam nesumokėjo išmokų, į kurias, jo manymu, jis turi teisę, 
todėl manydamas, kad taip pažeidžiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) 
Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, jis prašo 
Europos Parlamento imtis nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad prieš grįždamas į savo kilmės šalį, Bulgariją, 3 metus dirbo 
užsienyje. Grįžęs jis Bulgarijos valstybės institucijoms pateikė darbo užsienyje laikotarpį 
patvirtinančius dokumentus, o šios atmetė jo prašymą gauti bedarbio pašalpą. 

Apskritai pagal ES socialinės apsaugos srities teisės nuostatas numatyta koordinuoti 
socialinės apsaugos sistemas, o ne jas suderinti. ES teisėje neribojama valstybių narių teisė 
tvarkyti savo socialinės apsaugos sistemas ir, jei ES lygmeniu nėra suderintų teisės nuostatų, 
kiekvienos valstybės narės teisės aktuose nustatomos sąlygos, pagal kurias suteikiamos 
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socialinės apsaugos išmokos, taip pat tokių išmokų dydis ir laikotarpis, už kurį jos 
suteikiamos. Tačiau vykdydamos savo įgaliojimus valstybės narės privalo vadovautis Europos 
Sąjungos teise, visų pirma Sutarties nuostatomis, kuriomis reglamentuojamas laisvas 
darbuotojų judėjimas arba kiekvieno Europos Sąjungos piliečio laisvė judėti ir apsigyventi 
valstybių narių teritorijoje pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 nuostatas. Šiuo teisės aktu 
nustatytos bendros taisyklės ir principai, kurių taikydamos nacionalinę teisę privalo laikytis 
visos nacionalinės valdžios institucijos. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant skirtingus 
nacionalinės teisės aktus būtų paisoma pagrindinių vienodo požiūrio ir nediskriminavimo 
principų. 

Taisyklės dėl bedarbio pašalpų nustatytos Reglamento Nr. 883/2004 6 skyriuje. Iš esmės, 
bedarbis turėtų prašyti bedarbio pašalpos toje valstybėje narėje, kurioje dirbo vėliausiai, o tos 
valstybės narės kompetentinga institucija taip pat privalo, jei reikia, atsižvelgti į minėto 
asmens draudimo ar darbo pagal darbo sutartį laikotarpį kitose valstybėse narėse. Norint 
taikyti šią sumavimo taisyklę, turi būti pasibaigęs vėliausias asmens darbo pagal darbo sutartį 
arba draudimo laikotarpis, nustatytas teisės aktais, pagal kuriuos prašoma išmokų.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 883/2004 65 straipsnyje nustatyta išimtis asmenims, kurie 
vėliausiu darbo pagal darbo sutartį laikotarpiu gyveno kitoje valstybėje narėje, nei valstybė 
narė, kurioje dirbo. Tokiems pasienio regionų darbuotojams leidžiama reikalauti bedarbio 
pašalpos toje valstybėje narėje, kurioje jie gyvena.

Šiomis aplinkybėmis pravartu paaiškinti „gyvenimo šalyje“ sąvoką, remiantis Reglamentu 
(EB) Nr. 883/2004, ir 65 straipsnio taikymo sritį. Remiantis nusistovėjusia Europos 
Teisingumo Teismo praktika (žr. bylas C-76/76 Di Paolo, C-216/89 Reibold, C-102/91 Knoch
ir kt.) Reglamento (EB) Nr. 883/2004 65 straipsnyje pateikta valstybės narės, kurioje gyvena 
darbuotojas, sąvoka turi apsiriboti valstybe, kurioje jis toliau paprastai gyvena ir kurioje yra jo 
interesų centras, nors asmuo dirba kitoje valstybėje narėje. 

Kiekvienu atskiru atveju remdamasi faktinėmis aplinkybėmis suinteresuotoji nacionalinė 
institucija (t. y. Bulgarijos darbo birža) visų pirma turi nustatyti suinteresuotojo asmens 
gyvenamąją vietą. Atliekant tokius tyrimus, kurie turi būti atlikti būtent nacionaliniu 
lygmeniu, Komisija negali pakeisti nacionalinių institucijų. 
Pagal pateiktą informaciją Komisijos tarnybos negali nustatyti, ar Bulgarijos institucijų 
padarytos išvados neprieštarauja ES teisei, tai priklauso nuo atitinkamų faktinių aplinkybių, 
susijusių su šiuo atveju.

Peticijos pateikėjo bylos faktines aplinkybes turi ištirti nacionalinės valdžios institucijos arba 
nacionalinis teismas, atsižvelgdami į atitinkamas ES teisės aktų nuostatas ir teismo praktiką.  

Peticijos pateikėjui turi būti patarta nepraleisti jokių svarbių terminų, norint imtis veiksmų 
pagal nustatytas nacionalines procedūras.“


