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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1132/2010 dėl asmeninės peticijos pateikėjo padėties ir tariamos 
užsieniečių darbuotojų diskriminacijos Jungtinėje Karalystėje, kurią pateikė 
Lenkijos pilietis Richard Prince

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris gyvena Šiaurės Airijoje, skundžiasi dėl JK darbuotojų registracijos 
sistemos (angl. WRS), kuri įdiegta 2004 m., kai į ES įstojo naujosios valstybės narės. 
Peticijos pateikėjas mano, kad sistema yra diskriminacinė, o tai svarbu, kai darbuotojai 
užsieniečiai prašo socialinių išmokų. Peticijos pateikėjas, turintis ūmių sveikatos problemų, 
kurios, jo nuomone, vertinamos nepakankamai rimtai, prašo Europos Parlamentą imtis 
nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. sausio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. liepos 18 d.

„Peticijos pateikėjas – Lenkijos pilietis, gyvenantis Jungtinėje Karalystėje, kur jis dirbo 
vilkiko vairuotoju. Jis teigia, kad JK darbuotojų registracijos sistema (angl. WRS) tariamai 
yra diskriminacinė ir kad darbuotojams migrantams nebuvo pranešta apie prievolę 
prisiregistruoti, o tai svarbu, kai jie prašo socialinių išmokų. Taip pat jis teigia nuo 2009 m. 
birželio mėn. turįs nugaros problemų ir mano, kad dėl sveikatos būklės negali dirbti jokio 
darbo, tačiau, Išmokų tarnybos gydytojo nuomone, jis darbingas, todėl jam nebemokama 
neįgalumo išmoka. Be to, jis skundžiasi, kad jam nebemokama ir būsto išmoka.

Nuo 2011 m. kovo mėn. peticijos pateikėjas Parlamentui teikė papildomus dokumentus ir 
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susirašinėjimo su nacionaliniu teismu laiškus dėl nacionalinio teisėjo nusižengimų nagrinėjant 
jo bylą prieš buvusį darbdavį. Jis taip pat pateikė skundų dėl atsakovo prokuroro ir advokato. 

Komisijos pastabos

Darbuotojų registracijos sistema

Pagal ES teisę ES piliečiams suteikiama teisė laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti ir 
tam nereikia darbo leidimo. Vis dėlto, remiantis aštuonių iš dešimties 2004 m. gegužės 1 d. 
prie ES prisijungusių valstybių narių (ES-8) Stojimo sutarties pereinamojo laikotarpio 
priemonėmis, aštuonių ES valstybių narių piliečiams kitos ES valstybės narės šią teisę gali 
laikinai riboti. Dėl tokių priemonių susitarta beveik visais ankstesniais ES plėtros etapais, jų 
tikslas – laipsniškai įgyvendinti ES laisvo darbuotojų judėjimo teisę, kad būtų išvengta darbo 
rinkos trikdžių dėl staigaus atvykusių darbuotojų srauto. JK pasinaudojo šia galimybe ir iki 
2011 m. balandžio 30 d. reikalavo, kad aštuonių valstybių darbuotojai, norintys dirbti JK, 
prisiregistruotų WRS dėl mokesčių mokėjimo. 

Priešingai nei mano peticijos pateikėjas, pagal ES teisę atsižvelgiant į pilietybę reikalavimas 
iš Lenkijos atvykusiems darbuotojams prisiregistruoti nebuvo diskriminacinis. Nuo 2011 m. 
gegužės 1 d. aštuonių ES valstybių narių piliečiai, kaip ir ES darbuotojai, turi teisę laisvai 
judėti.

Neįgalumo išmoka

Dėl socialinės apsaugos išmokų, pvz., neįgalumo išmokos, pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones valstybėms narėms neleidžiama nukrypti nuo ES teisės dėl vienodo požiūrio dėl 
pilietybės. Vis dėlto atrodo, kad peticijos pateikėjui neįgalumo išmoka nebemokama ne todėl, 
kad jis ne JK pilietis arba todėl, kad jis priklausomas nuo WRS, bet dėl to, kad nemanoma, 
jog jis nedarbingas. Priešingai nei mano peticijos pateikėjas, tai, kad jam nebemokama 
neįgalumo išmoka, neprieštarauja ES teisei, nes teisės į išmokas sąlygų nustatymas yra 
kiekvienos valstybės narės atsakomybė ir tai nustatoma tik nacionalinėje teisėje. Kadangi 
paprastai norint gauti neįgalumo išmokas reikia būti nedarbingam, peticijos pateikėjas turi 
pasinaudoti galimomis teisių gynimo priemonėmis nacionaliniu lygmeniu, jeigu jis mano, kad 
yra nedarbingas ir kad jam turėtų būti mokama pašalpa.

Būsto išmoka

2011 m. sausio ir vasario mėn. peticijos pateikėjas pateikė papildomų dokumentų, kuriuose 
nurodoma, kad būsto išmoka jam nebemokama, nes JK valdžios institucijos nusprendė, kad 
pagal nacionalinę teisę jis neatitinka vienos tinkamumo sąlygos – ES pilietis turi turėti tam 
tikrą teisę ten gyventi, t. y. teisę gyventi ir dirbti šalyje. 

Remiantis ES teise, ES darbuotojams migrantams dėl socialinės pagalbos, pvz., būsto 
išmokos, prieinamumo turi būti taikomos tokios pačios sąlygos, kaip ir piliečiams. Taip pat 
nebedirbantys ES darbuotojai migrantai pagal Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 3 dalies 
sąlygas išsaugo darbuotojų statusą ir jiems pagal Sutartį taip pat taikomos tokios pačios 
sąlygos. Vis dėlto peticijos pateikėjas nebedirba. Atrodo, kad jis taip pat negali išsaugoti 
darbuotojo statuso, jeigu jis neprisiregistravęs WRS tikrai dirbo JK, kaip matyti iš kai kurių jo 
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pateiktų dokumentų: kadangi remdamasi pereinamojo laikotarpio priemonėmis JK galėjo 
reikalauti, kad Lenkijos piliečiai prisiregistruotų, vadinasi, jis JK dirbo nelegaliai. Komisijos 
nuomone, jis daugiau nebegali remtis pirmiau nurodytu ES teisės aktu dėl to, kad neturi teisės 
gauti būsto išmokos.

Papildomi dokumentai, pateikti nuo 2011 m. kovo mėn.

Ieškiniai dėl teisėjo, prokuroro ir advokato nusižengimų – tik nacionalinės teisės klausimas.

Išvada

Iš peticijoje pateiktos informacijos negalima nustatyti jokių ES teisės pažeidimų. Ji susijusi su 
nacionalinės teisės klausimais.“

4. (REV) Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

Papildydamas savo pradinę peticiją, peticijos pateikėjas nuolat siunčia įvairius papildomus 
laiškus, kuriuose išsamiai aprašo, kaip jis suvokia įvairių tebenagrinėjamų nacionalinio teismo 
procesų, ir kitų jo inicijuotų bylų daugelį įvairių aspektų. Jis pakartoja pradinį skundą, kad 
gyvenamųjų namų tarnyba ir teisėjas, nepritardami jo reikalavimui dėl būsto išmokos, jį 
diskriminuoja. 

Kadangi peticijos pateikėjas pakartoja vieną iš savo pradinių skundų, t. y. susijusį su jo teise 
gauti būsto išmoką, Komisija gali tik pakartoti anksčiau pateiktą informaciją, t. y. kad dėl 
asmeninių peticijos pateikėjo aplinkybių jam negali būti taikomos ES teisės nuostatos, pagal 
kurias numatoma, kad ES migrantai darbuotojai, arba asmenys, kuriems paliekamas ES 
migrantų darbuotojų statusas, turi tokią pačią teisę, kaip ir tos šalies gyventojai, gauti 
socialinę pagalbą, kaip antai būsto išmoka.

Paprastai nustatoma, ar asmuo turi teisę į išmoką, ar tos teisės neturi, atsižvelgiant į tai, ar šis 
asmuo atitinka nacionaliniu įstatymu numatytas sąlygas. Nacionalinis įstatymas ir jame 
numatytos teisės į išmokas sąlygos turi atitikti ES teisę, tačiau būsto išmokos atveju Komisija 
jau paaiškino, kad peticija nesusijusi su ES teisės pažeidimu. Taigi būtent nacionalinis teismas 
privalo galutinai nuspręsti, ar peticijos pateikėjas atitinka sąlygas pagal nacionalinę teisę gauti 
būsto išmoką, ar šių sąlygų neatitinka, ir priimdamas savo sprendimą teismas taip pat turi 
remtis faktais, susijusiais su šiuo konkrečiu atveju. 

Nė viename iš papildomų laiškų nepateikiama elementų, į kuriuos atsižvelgdama Komisija 
galėtų pakeisti aksčiau praneštą savo poziciją. 


