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Tema: Peticija Nr. 0314/2011 dėl Nyderlanduose galiojančių naujų nuomos 
taisyklių, kurią pateikė Nyderlandų pilietė A. Bouma 

Peticija Nr. 0344/2011 dėl naujų nuomojamo socialinio būsto skyrimo 
taisyklių Nyderlanduose, kurią pateikė Nyderlandų Karalystės pilietė Alice 
J. de Nijs susivienijimo „Daadkrachtig“ vardu

1. Peticijos Nr. 0314/2011 santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi naujomis nuomos taisyklėmis, kurios Nyderlanduose įsigaliojo 
2011 m. sausio 1 d., nes senoji sistema, Europos Komisijos nuomone, turėjo draudžiamos 
valstybės pagalbos teikimo požymių. Nustatyta, kad, norint išsinuomoti socialinį būstą, 
didžiausios metinės pajamos turi būti 33 164 EUR. Peticijos pateikėja sveikatos sumetimais 
ieško kito nuomojamo būsto. Tačiau jos pajamos šiek tiek didesnės negu nurodyta riba, todėl 
ji priversta ieškoti būsto privačiajame nuomos sektoriuje, kuriame nuomos kainos daug 
didesnės. Kai po kurio laiko peticijos pateikėja taps pensininkė, jos pajamos nebesieks 
nurodytos sumos. Taip pat ji nurodo, kad daugeliui mažas pajamas gaunančių jaunų asmenų 
buvo skirtas nuomojamas socialinis būstas, o po kelerių metų, nepaisant išaugusių pajamų, jie 
vis dar jame gyvena. Peticijos pateikėja naujas taisykles laiko nesąžiningomis ir neteisėtomis. 
Ji prašo išaiškinimo.

Peticijos Nr. 0344/2011 santrauka

Peticijos pateikėja abejoja dėl Europos Komisijos sprendimo, kuriuo nustatoma, kad ne 
didesnes kaip 33 614 EUR pajamas gaunantys asmenys turi teisę į nuomojamą socialinį būstą. 
Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į Komisijos nuomonę, kad Nyderlandų nuomojamo 
socialinio būsto sektoriui nepagrįstai teikiama valstybės pagalba. Peticijos pateikėja teigia, 
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kad Nyderlandų įstatymų nustatytą hipotekos palūkanų atskaitymą taip pat galima laikyti 
valstybės pagalbos forma, gerokai iškreipiančia tiek būsto nuomos, tiek parduodamų būstų 
rinką. Anot peticijos pateikėjos, dėl šių rinkų tarpusavio sąveikos kainos jose išlieka didesnės 
negu kitur Europoje. Peticijos pateikėja norėtų, kad hipotekos palūkanų atskaitymai kaip 
valstybės pagalbos forma būtų panaikinti, tuomet rinkos nebebūtų iškraipomos, o kainų lygį 
sureguliuotų natūralus paklausos ir pasiūlos mechanizmas. 

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0314/2011 paskelbta priimtina 2011 m. birželio 17 d., o peticija Nr. 0344/2011 
paskelbta priimtina 2011 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Nyderlandų įstatymų nustatyti hipotekos palūkanų atskaitymai

Visų pirma pažymėtina, kad už hipoteką mokamų palūkanų mokestiniai atskaitymai 
Nyderlanduose nebuvo Komisijos tyrimo objektas. Todėl Komisija nėra priėmusi jokios 
pozicijos dėl šių priemonių. 

Tačiau remiantis preliminaria Komisijos tarnybų nuomone, pagrįsta ribota turima informacija, 
hipotekos palūkanų atskaitymai yra naudingi asmenims, o ne įmonėms, todėl neprieštarauja 
ES konkurencijos taisyklėms.

Taigi hipotekos palūkanų atskaitymų klausimas, rodos, tenka nacionalinei politikos 
kompetencijai, todėl turėtų būti nacionalinių diskusijų Nyderlanduose tema.

2009 m. Komisijos sprendimas dėl socialinio būsto Nyderlanduose

Aprūpinimas socialiniu būstu yra viešoji paslauga, kuriai pagal valstybės pagalbos teisę 
suteikiamos lengvatinė tvarka. 2005 m. Komisijos sprendimu dėl visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugų (VESP)1 įmonėms, „teikiančioms socialinį būstą socialiai remtiniems arba 
pažeidžiamiems asmenims, kurie dėl mokumo apribojimo negali susirasti būsto rinkos 
sąlygomis“ (16 konstatuojamoji dalis), netaikomas reikalavimas dėl išankstinio pranešimo 
apie skirtą kompensaciją su sąlyga, kad jos atitinka daugelį kriterijų. Pagal subsidiarumo 
principą būtent valstybės narės nustato tikslią „socialiai remtinų arba pažeidžiamų asmenų, 
kurie dėl mokumo apribojimo negali susirasti būsto rinkos sąlygomis“ apibrėžties taikymo 
sritį. Komisijos vaidmuo tėra patikrinti, ar šioje apibrėžtyje nėra akivaizdžių klaidų.2002 m. 
Nyderlandai pranešė apie finansinės paramos socialinio būsto bendrovėms sistemą, kuria 
siekiama teisinio tikrumo atitikties ES teisei atžvilgiu. Komisija taip pat gavo skundų iš 
aprūpinimo būstu paslaugas teikiančių bendrovių konkurentų. Komisijos vertinimo tikslas 
buvo užtikrinti, kad finansinė parama būsto bendrovėms būtų apribota tikrųjų visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų teikimu ir nebūtų naudojama kryžminiam komercinės veiklos 
subsidijavimui. 
                                               
1 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas 2005/842/EB dėl EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo 
valstybės pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta 
teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas (OL L 312, 2005 11 29, p. 67–73).
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Atlikusi vertinimą Komisija išreiškė susirūpinimą1, kad aprūpinimo socialiniu būstu sistemai 
trūko apsaugos priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad būsto bendrovės vykdytų komercinę 
veiklą rinkoms sąlygomis be valstybės pagalbos. Be to, pradinė viešųjų paslaugų apibrėžtis 
atrodė nepakankamai aiški ir joje veikiausiai buvo akivaizdžių klaidų.Komisijai atlikus tyrimą 
Nyderlandų valdžios institucijos ėmėsi keisti aprūpinimo socialiniu būstu sistemą, siekdamos 
užtikrinti, kad ji būtų skaidresnė ir daugiau dėmesio būtų skiriama aiškiai apibrėžtai tikslinei 
socialiai pažeidžiamų asmenų grupei. Nyderlandų valdžios institucijos nusprendė skirti 
socialinį būstą nustatydamos 33 000 EUR pajamų ribą (kuri kasmet indeksuojama), kurią 
nacionalinės politikos sumetimais nusprendė taikyti tik socialinio būsto skyrimo metu. Todėl 
nuomininkai išlaiko gyvenamąją vietą neatsižvelgiant į jų pajamas ateityje. 

Atsižvelgiant į prisiimtus įsipareigojimus kiekvienoje būsto bendrovėje 10 proc. būstų galima 
skirti asmenims, kurių pajamos viršija minėtą ribą. Be to, Nyderlandų valdžios įsipareigojimai 
suteikia galimybę išimtiniais atvejais vyriausybės dekretu (AMvB) tam tikro regiono rinkoje 
ketverių metų laikotarpiui nustatyti mažesnę nei 90 proc. (bet ne mažesnę nei 80 proc.) ribą.

Palankus Komisijos sprendimas pagrįstas šiais Nyderlandų įsipareigojimais, kuriais siekiama 
suderinti dabartinę sistemą su ES valstybės pagalbos taisyklėmis. Šio proceso rezultatas 
padeda užtikrinti aprūpinimą tikruoju viešuoju socialiniu būstu Nyderlanduose pagal 
objektyvius socialinius kriterijus ir kartu prisideda prie vienodų sąlygų visiems kitose būsto 
rinkos dalyse veikiantiems subjektams užtikrinimo. 

Tuo metu pareigas ėjęs už šią sritį atsakingas Nyderlandų ministras (E. Van Middelkoop) 
2010 m. rugpjūčio 31 d. laiške Nyderlandų parlamentui paaiškino,2 kad nustatyta pajamų riba 
ir 10 proc. taisyklė suteikia galimybę patenkinti gyventojų socialinio būsto poreikius. Ministro 
laiške pateiktais duomenimis, 10 proc. nemokamai skiriamos erdvės pakanka norint patenkinti 
namų ūkių, kurių pajamos vos didesnės nei 33 614 EUR, socialinio būsto poreikius. Tą 
neseniai Nyderlandų parlamente patvirtino dabartinis ministras (P. H. Donner), savo kalboje 
parlamente jis taip pat minėjo būsto tokiems asmenims alternatyvas.3

Išvada

Komisijos sprendimu patvirtinamos ilgalaikės politikos nuostatos, kuriomis nacionalinės 
valdžios institucijoms suteikiama didelė veiksmų laisvė nustatant kriterijus ir sąlygas 
socialiniam būstui ir kitoms visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms (VESP) gauti. 
Nyderlandų valdžios institucijos nusprendė skirti socialinį būstą, nustatydamos 90 proc. 

                                               
1 Vadinamajame laiške dėl 17 straipsnio, kuriame pateikiama nuoroda į Procedūrinio reglamento Nr. 659/1999 
17 straipsnį, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, L 83/1, 1999 3 27, p. 1–9.
2 Paskelbta: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2010/08/31/toezeggingen-uit-ao-staatssteun-corporaties-van-1-juli-2010-
kamerbrief.html. 
3 ˇr. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/08/antwoorden-staatssteun-
woningcorporaties.html ir http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/02/14/antwoorden-kamervragen-verhoging-sociale-huurgrens-in-
amsterdam.html.
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pajamų ribą socialiniam būstui gauti. Palankus Komisijos sprendimas pagrįstas šiais 
Nyderlandų įsipareigojimais, kuriais siekiama suderinti dabartinę socialinio būsto sistemą su 
ES valstybės pagalbos taisyklėmis.“


