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Tema: Peticija Nr. 1330/2011 dėl Italijos teisės aktų dėl darbuotojų iš trečiųjų šalių 
gyvenimo sąlygų, kurią pateikė Ganos pilietis Agyeman Badu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš galiojantį Italijos teisės aktą, reglamentuojantį trečiųjų 
šalių piliečių gyvenimo sąlygas šalyje. Peticijos pateikėjas ypač protestuoja prieš tuos teisės 
aktus, pagal kuriuos leidimas gyventi šalyje siejamas su darbine veikla.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų 
siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą yra vienintelė ES teisinė priemonė, apimanti darbo 
jėgos migraciją. Ji numato, kad ES mėlynoji kortelė negali būti atimta iš ES mėlynosios 
kortelės turėtojo tik dėl nedarbo, jei nedarbo laikotarpis yra trys mėnesiai ar mažiau. Tačiau 
nėra jokios apsaugos dėl mėlynosios kortelės atėmimo, jei nedarbo laikotarpis trunka ilgiau 
nei tris mėnesius.

Darbuotojų migrantų nedarbo padėtis priklauso nacionalinei kompetencijai, išskyrus anksčiau 
minėtą trijų mėnesių laikotarpio išimtį ES mėlynosios kortelės turėtojams. Peticijos pateikėjo 
skundžiamas klausimas nepatenka į ES teisės taikymo sritį. 

Peticijos pateik ėjas taip pat skundžiasi dėl pensijų įmokų, kurios liko Italijoje. Socialinio 
draudimo įmokų grąžinimas nėra ES teis ės sritis. Tačiau, pensijų mok ėjimui į trečiąją šalį, 
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gali būti taikomos dvi skirtingos sąlygos. Pirma, jei trečiosios šalies pilietis migrantas dirbo 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje, bus taikomos ES taisyklės dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo. Remiantis vienodo požiūrio principo taikymu, Reglamente 1231/10 
numatyta, kad pensijos trečiųjų šalių piliečiams turėtų būti mokamos į trečiąsias šalis tokiomis 
pačiomis sąlygomis, kokiomis pensija būtų mokama mokančiosios valstybės narės piliečiui. 
Šis reglamentas yra tiesiogiai taikomas ir juo gali būti remiamasi prieš nacionalines 
institucijas ir teismus. 

Antra, Direktyvos 2011/98/ES („vieno leidimo“ direktyva)1 12 straipsnio 4 dalyje numatoma, 
kad:
Į trečiąją šalį persikeliantys gyventi trečiųjų šalių darbuotojai arba trečiojoje šalyje 
gyvenantys maitintojo netekę tokių darbuotojų šeimos nariai, kurie įgyja tų darbuotojų teises, 
gauna su senatve, negalia ir mirtimi susijusias įstatyme nustatytas pensijas, grindžiamas 
darbuotojų ankstesniu darbu ir įgyjamas pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 3 straipsnyje 
nurodytus teisės aktus, tokiomis pačiomis sąlygomis ir tokių pačių dydžių, kaip ir atitinkamų 
valstybių narių piliečiai, kai jie persikelia gyventi į trečiąją šalį.

Tai reiškia, kad trečiosios šalies pilietis, kuris kada nors dirbo nors vienoje valstybėje narėje, 
turi teisę į vienodą požiūrį kaip ir atitinkamų valstybių narių piliečiai dėl pensijos perkėlimo į 
trečiąją šalį. Ši direktyva turi būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2013 m. gruodžio 25 d. 
Abiem aukščiau nurodytais atvejais, pensijos mokėjimas atitinkamoje trečiojoje šalyje 
priklauso nuo mokančiosios šalies piliečių teisės jiems mokamą pensiją gauti trečiosiose 
šalyse. 

Išvada

Komisija negali kištis į peticijos pateikėjo skundą dėl gyventojo statuso panaikinimo po 
vienerių metų nedarbo, nes tai priklauso nacionalinei kompetencijai. Visiškai įsigaliojus 
Vieno leidimo direktyvai, Komisija galės užtikrinti, kad Italija tinkamai įgyvendintų 12 
straipsnio 4 dalį. 
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