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Dalykas: Peticija Nr. 0900/2011 dėl tariamos romų diskriminacijos Ispanijoje, kurią 
pateikė Rumunijos pilietis Andreka Maftei

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Rumunijos pilietis, 11 metų su šeima gyvenęs Ispanijoje. Jis mano, 
kad vėl taikoma sąlyga dėl pereinamojo laikotarpio yra diskriminacinė, nes ji keliama tik 
rumunams. Šiuo atžvilgiu peticijos pateikėjas cituoja Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1612/68 
dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje 1–6 straipsnius. Peticijos pateikėjas nežino, kaip 
imigrantai iš Rumunijos apskritai galės grąžinti paimtas paskolas, jeigu jiems nebeleidžiama 
dirbti teisėtai.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Vadovaujantis laisvą darbuotojų judėjimą reglamentuojančiais ES teisės aktais, ES 
piliečiams, be kita ko, suteikiama teisė ieškoti darbo ir dirbti kitoje valstybėje narėje iš jų 
nereikalaujant turėti darbo leidimą. Tačiau pagal pereinamojo laikotarpio priemones, dėl kurių 
susitarta Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartyje, šią laisvo patekimo į darbo rinką teisę, 
remdamosi Reglamento (ES) Nr. 492/20111 1–6 straipsnių nuostatomis, kitos ES valstybės 
narės Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams gali laikinai riboti septynerius metus, ilgiausiai iki 
2013 m. gruodžio 31 d. Šios pereinamojo laikotarpio priemonės taikytos daugeliu ES plėtros 

                                               
1 Kodifikuotas reglamentas Nr. 492/2011, kuriuo nuo 2011 m. birželio 16 d. panaikinamas ir pakeičiamas 
Reglamentas Nr. 1612/68.
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etapų, jų tikslas – laipsniškai pradėti taikyti ES laisvą darbuotojų judėjimą reglamentuojančius 
teisės aktus, kad būtų išvengta darbo rinkos sutrikimų dėl staigaus atvykusių darbuotojų 
srauto.

Be to, šiomis pereinamojo laikotarpio priemonėmis numatoma apsaugos sąlyga: valstybė 
narė, nustojusi riboti Bulgarijos ir Rumunijos darbuotojų patekimą į darbo rinką nepasibaigus 
septynerių metų laikotarpiui ir taikanti laisvą darbuotojų judėjimą reglamentuojančius ES 
teisės aktus, gali iš naujo numatyti apribojimus, jei jos darbo rinkoje yra rimtų sutrikimų ar 
kyla pavojus, kad šių sutrikimų gali atsirasti. Apribojimus dėl Bulgarijos ir Rumunijos 
darbuotojų patekimo į darbo rinką Ispanija panaikino 2009 m. sausio 1 d., tačiau 2011 m. 
liepos 22 d. ji Rumunijos darbuotojų atžvilgiu pradėjo taikyti apsaugos sąlygą. 2011 m. 
rugpjūčio 11 d. Sprendimu (ES) 2011/5031 Komisija patvirtino, kad Ispanija darbo rinkoje 
patiria rimtų sutrikimų, ir leido Ispanijai tam tikromis sąlygomis iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
laikinai sustabdyti Reglamento (ES) Nr. 492/2011 1–6 straipsnių taikymą Rumunijos 
darbuotojams.

Nors tai reiškia, kad Rumunijos darbuotojams taikoma kitokia tvarka nei kitiems ES 
piliečiams, kuriems darbo leidimo nereikia, kad jie galėtų dirbti Ispanijoje, ši kitokia tvarka 
nėra diskriminacija dėl pilietybės, kuri draudžiama pagal ES teisės aktus: ES sutartyje2

draudžiama diskriminacija dėl pilietybės nepažeidžiant jokių specialių Sutarties nuostatų. Šios 
specialios Sutarties nuostatos – tai Stojimo sutartyje numatytos pereinamojo laikotarpio 
priemonės, įskaitant apsaugos sąlygą, pagal kurias aiškiai leidžiama laikinai taikyti 
reikalavimą turėti darbo leidimą.
Galiausiai pakartotinis apribojimų taikymas nereiškia, kad Rumunijos piliečiams 
nebeleidžiama teisėtai dirbti Ispanijoje, kaip teigia peticijos pateikėjas. Tai tik reiškia, kad, 
norėdami teisėtai dirbti Ispanijoje, Rumunijos piliečiai turi vykdyti pagal nacionalinę 
Ispanijos teisę numatytas sąlygas, t. y. turėti darbo leidimą. Šios sąlygos netgi netaikomos 
visiems Rumunijos piliečiams, nes, laikantis Komisijos sprendime numatytų sąlygų, 
Rumunijos piliečiams, kurie 2011 m. liepos 22 d. jau dirbo ar buvo užsiregistravę kaip darbo 
ieškantys asmenys, darbo leidimo nereikia.

Išvada

Priešingai nei mano peticijos pateikėjas, laikinas reikalavimas Rumunijos darbuotojams turėti 
darbo leidimą, kad jie galėtų dirbti Ispanijoje, ES teisės aktuose nėra draudžiamas ir tai 
nelaikoma diskriminacija dėl pilietybės.“

                                               
1 OL L 207, 2011 8 12, p. 22.
2 SESV 18 straipsnis.


