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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Ispanijoje gyvenantis Italijos pilietis, nuo 2009 m. spalio mėn. gaudavo 
Ispanijos nacionalinio darbo instituto (INEM) mokamą bedarbio pašalpą. Nuo 2010 m. 
gruodžio mėn. šios pašalpos mokėjimas jam buvo nutrauktas, nes jis buvo išvykęs iš Ispanijos 
teritorijos. Ispanijos įstatymuose numatoma, kad ES pilietis negali daugiau kaip 15 dienų 
praleisti ne Ispanijos teritorijoje be dokumentais pagrįstos pateisinamos priežasties. Peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad nebuvo Ispanijos teritorijoje, nes turėjo skubiai aplankyti Brazilijos 
ligoninėje gydomą sergančią dukrą, o atitinkamus dokumentus išsiuntė kompetentingoms 
Ispanijos valdžios institucijoms, tačiau teigiamo rezultato nesulaukė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. liepos 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Apskritai pagal ES socialinės apsaugos srities teisės nuostatas numatyta koordinuoti 
socialinės apsaugos sistemas, o ne jas derinti. ES teisėje neribojama valstybių narių teisė 
tvarkyti savo socialinės apsaugos sistemas ir atsižvelgiant į tai, kad ES lygmeniu nėra 
suderintų teisės nuostatų, kiekvienos valstybės narės teisės aktuose nustatomos sąlygos, 
kuriomis suteikiamos socialinės apsaugos išmokos, taip pat tokių išmokų dydis ir laikotarpis, 
už kurį jos suteikiamos. Tačiau vykdydamos šiuos įgaliojimus valstybės narės privalo 
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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. Teisės akte nustatytos bendros taisyklės ir principai, kurių turi laikytis visos 
nacionalinės valdžios institucijos, taikydamos nacionalinę teisę. Šiomis taisyklėmis 
užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus būtų paisoma pagrindinių 
vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų. 

Peticijos pateikėjui taikomi Ispanijos socialinės apsaugos teisės aktais, kuriuose nustatyta, kad 
ES pilietis negali daugiau kaip 15 dienų praleisti ne Ispanijos teritorijoje be dokumentais 
pagrįstos pateisinamos priežasties, jeigu jis nori išsaugoti teisę į bedarbio pašalpą. Peticijos 
pateikėjas išvyko iš Ispanijos ir 3 mėnesius gyveno Brazilijoje, kad būtų su savo sergančia 
dukra. Bedarbio pašalpa jam nebemokama dėl to, kad jis negyveno Ispanijos teritorijoje. 

Šis atvejis ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklėmis nereglamentuojamas. Bedarbio 
pašalpų gavimo sąlygas nustato nacionalinis įstatymų leidėjas. Paprastai įstatymų leidėjai 
nusprendžia mokėti bedarbio pašalpą, jei asmuo yra kompetentingoje šalyje ir šios šalies 
įdarbinimo tarnybų žinioje. Būtent atitinkama nacionalinė institucija arba nacionalinis teismas 
vertina, ar atitinkamas asmuo turėjo rimtą priežastį išvykti iš Ispanijos teritorijos. Komisija 
negali atlikti tyrimo, kurį reikia atlikti nacionaliniu lygmeniu. 

Išvada

Šis atvejis ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklėmis nereglamentuojamas. Būtent 
atitinkama nacionalinė institucija (t. y. Ispanijos nacionalinis darbo institutas) arba 
nacionalinis teismas vertina, ar atitinkamas asmuo turėjo rimtą priežastį išvykti iš Ispanijos 
teritorijos. Komisija negali atlikti tyrimo, kurį reikia atlikti nacionaliniu lygmeniu. 

Peticijos pateikėjui reikėtų patarti nepraleisti tinkamų terminų imtis priemonių pagal 
nacionalines procedūras.“


