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Tema: Peticija Nr. 0902/2012 dėl nedarbingumo pragyvenimo pašalpos pervedimo, 
kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Steven Sylvester

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas turi rimtų sveikatos problemų. 2002 m. jis išvyko iš Jungtinės Karalystės 
ir persikraustė gyventi į Norvegiją (Europos ekonominės erdvės valstybę narę). Pensijų ir 
darbo skyriai ir Socialinės apsaugos skyrius jam suteikė skirtingą informaciją apie jo teisę ir 
toliau gauti nedarbingumo pragyvenimo pašalpą. Akivaizdu, kad peticijos pateikėjas pašalpos 
negauna. Jis susisiekė su Jūsų Europos patarėju, Vidaus rinkos problemų sprendimo 
tinklu (SOLVIT) ir Jungtinės Karalystės parlamento nariais ir paprašė, kad jie perduotų jo 
bylą Jungtinės Karalystės parlamento ombudsmenui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticijos pateikėjas yra Jungtinės Karalystės pilietis, kuris prieš 2002 m. lapkričio mėn. 
išvykdamas į Norvegiją gavo nedarbingumo pragyvenimo pašalpą – didelę negalią turintiems 
asmenims skirtą piniginę ligos išmoką. Peticijos pateikėjas paprašė jam išvykus ir toliau 
nuolat mokėti nedarbingumo pragyvenimo pašalpą, tačiau jo prašymas buvo atmestas 
remiantis tuo, kad šios išmokos į kitą ES valstybę narę pervesti negalima.

2007 m. spalio 18 d. Teisingumo Teismas byloje C-299/05 (Europos Bendrijų Komisija prieš 
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Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą)1 nusprendė, kad nedarbingumo 
pragyvenimo pašalpa yra pervestina ligos išmoka. 2010 m. peticijos pateikėjas paprašė 
atnaujinti šios pašalpos mokėjimą, tačiau Jungtinės Karalystės valdžios institucijos atsisakė tai 
padaryti. 2010 m. peticijos pateikėjas pateikė prašymą invalidumo pensijai gauti Norvegijoje, 
tačiau jo prašymas buvo atmestas, nes peticijos pateikėjas neatitiko sąlygų, pagal kurias jis 
šioje šalyje turėjo būti išdirbęs trejus metus. Peticijos pateikėjas prašo patenkinti jo prašymą 
atnaujinti 2002 m. nutrauktą nedarbingumo pragyvenimo pašalpos mokėjimą.

Iki savo 2002 m. išvykimo peticijos pateikėjas gyveno Jungtinėje Karalystėje ir šioje šalyje 
nuolat gaudavo nedarbingumo pragyvenimo pašalpą. Tuo metu, kai peticijos pateikėjas 
išvyko 2002 m. lapkričio mėn., nedarbingumo pragyvenimo pašalpa buvo laikoma 
vadinamąja specialia neįmokine išmoka. Ši išmoka turi tiek socialinės apsaugos, tiek 
socialinės paramos ypatybių. Šią išmoką įtraukus į Reglamento (EEB) Nr. 1408/712 IIa priede 
nurodytą sąrašą, jos nebereikia pervesti į kitą ES valstybę narę ar Europos ekonominės erdvės
valstybę. Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 Norvegijai taikomas pagal Europos ekonominės 
erdvės susitarimo VI priedą3.

2007 m. spalio 18 d. sprendime byloje C-299/05 Teisingumo Teismas pritarė Komisijos 
prašymui nedarbingumo pragyvenimo pašalpą išbraukti iš Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 
IIa priedo. Vėliau Jungtinės Karalystės vyriausybė pripažino, kad nedarbingumo pragyvenimo 
pašalpa – tai piniginė ligos išmoka, kurią galima pervesti į kitas ES valstybes nares. Jungtinės 
Karalystės vyriausybė pranešė, kad svarstys galimybę nuo 2007 m. spalio 18 d. šias išmokas 
išmokėti asmenims, kurie teisės į nedarbingumo pragyvenimo pašalpą neteko, nes į kitą 
valstybę narę išvyko ne anksčiau kaip 2001 m. kovo mėn. ir ne vėliau kaip iki 2007 m. spalio 
18 d., jeigu prašymo atnaujinti pašalpos mokėjimą pateikimo dieną ir per visą laikotarpį, kai 
jų prašymas buvo atmetamas, buvo laikomasi kitų susijusių nacionalinėje ir ES teisėje 
nustatytų tinkamumo reikalavimų.

Kai 2010 m. peticijos pateikėjas pateikė prašymą atnaujinti nedarbingumo pragyvenimo 
pašalpos mokėjimą, Jungtinės Karalystės valdžios institucijos atsisakė tai padaryti remdamosi 
tuo, kad peticijos pateikėjas neatitiko nacionalinio draudimo reikalavimų, kad galėtų prašyti 
gauti Jungtinės Karalystės ligos išmoką per visą laikotarpį, kai jo prašymas buvo atmetamas. 
Atsisakymas buvo grindžiamas šiomis priežastimis: kai peticijos pateikėjas išvyko iš 
Jungtinės Karalystės, jis negavo valstybinės pensijos, ilgalaikės invalidumo pašalpos ar 
maitintojo netekimo išmokos. Be to, jis Jungtinėje Karalystėje neapdraustas ir neturi nė vieno 
šeimos nario, kuris būtų apdraustas šioje šalyje.

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisijai kyla tam tikrų abejonių dėl 
                                               
1 Byla C-299/05 (Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos 
Tarybą), [2007 m.], Rink. p. I-8695.
2 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems 
asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971 7 5, p. 2), su 
naujausiais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 592/2008 (OL L 177, 2008 7 4, 
p. 1).
3 OL L 1, 1994 1 3, p. 3; ir ELPA valstybių oficialieji leidiniai.
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pritarimo Jungtinės Karalystės valdžios institucijų pagrindimui. Pagaliau, jeigu 2002 m. 
peticijos pateikėjui išvykus Jungtinės Karalystės valdžios institucijos nebūtų nustojusios jam 
nuolat mokėti nedarbingumo pragyvenimo pašalpą, Jungtinė Karalystė tebebūtų 
kompetentinga valstybė, atsakinga už šių piniginių ligos išmokų pervedimą, o Jungtinės 
Karalystės teisės aktai jam tebegaliotų. Padėtis būtų kitokia tik tuo atveju, jeigu Norvegijos 
teisės aktai peticijos pateikėjui būtų taikomi pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 
13 straipsnyje nustatytas taisykles dėl taikytinų teisės aktų. Bylos C-276/96 (Kuusijärvi)1

sprendime Teisingumo Teismas nusprendė, kad dėl to, jog valstybės narės teisės aktuose 
asmens, kuris jos teritorijoje nebevykdo jokios profesinės veiklos, taigi nebeatitinka 
Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytų sąlygų, teisė naudotis arba 
toliau naudotis tos valstybės narės socialinės apsaugos sistema priklauso nuo jo gyvenimo 
šios valstybės narės teritorijoje, šio reglamento 13 straipsnio 2 dalies f punktas negali 
prarasti savo praktinio veiksmingumo arba šiam asmeniui negalima nebetaikyti visų 
socialinės apsaugos teisės aktų, visų pirma tų teisės aktų, kurie taikytini pagal Reglamento 
Nr. 1408/71 nuostatas.

Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 13 straipsnio 2 dalies f punkte nustatoma kolizinė norma, 
taikoma profesinės veiklos ne(be)vykdantiems asmenims. Pagal šią normą asmeniui, kuriam 
nustoja galioję valstybės narės teisės aktai, o kitos valstybės narės teisės aktai nepradėti 
taikyti pagal vieno iš aukščiau nurodytų papunkčių taisykles arba pagal vieną iš 14–
17 straipsniuose nurodytų išimčių ar specialių nuostatų, taikomos valstybės narės, kurios 
teritorijoje jis gyvena, teisės aktų nuostatos.

Tuo metu, kai peticijos pateikėjas 2002 m. išvyko į Norvegiją, jam faktiškai nustojo galioti 
Jungtinės Karalystės teisės aktai, nes jis nebegavo jokios Jungtinės Karalystės išmokos, kuri jį 
tikrai susietų su Jungtinės Karalystės socialinės apsaugos sistema. Kadangi peticijos 
pateikėjui nepradėjo galioti jokie kiti teisės aktai, jam pradėti taikyti valstybės narės, kurioje 
jis gyvena, teisės aktai. Viename iš dokumentų, kuriuos peticijos pateikėjas pridėjo prie 
peticijos, matyti, kad jis kurį laiką Norvegijoje gavo reabilitacijos išmokas. Taigi po to, kai jis 
šioje šalyje apsigyveno, peticijos pateikėjas prašė ir gavo pinigines ligos išmokas valstybėje 
narėje, kurioje jis gyvena.

2011 m. gegužės 19 d. laiške Norvegijos Karalystės darbo ministerija peticijos pateikėjui 
pranešė, kad jis neturi teisės į nedarbingumo pensiją, nes jo draudimo laikotarpis Norvegijoje 
neatitiko reikalavimo, pagal kurį prieš netekdamas nedarbingumo asmuo turėjo būti draustas 
trejus metus. Be to, pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus peticijos pateikėjas neįgijo jokio 
draudimo laikotarpio, į kurį galėtų būti atsižvelgta siekiant jam suteikti teisę į nedarbingumo 
pensiją pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 45 straipsnį.

Nors peticijoje ir nepagrindžiama, kodėl Jungtinės Karalystės draudimo laikotarpių nebūtų 
galima sudėti, Komisija norėtų atkreipti dėmesį į toliau pateiktus klausimus. Remiantis 
Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 45 straipsniu, kompetentinga institucija prireikus atsižvelgia į 
draudimo ar gyvenimo laikotarpius, įgytus pagal kitos valstybės narės teisės aktus, tarytum jie 
būtų įgyti pagal jos pačios teisės aktus. Valstybė narė gali nustatyti minimalų įmokų 
mokėjimo laikotarpį, suteikiantį teisę į nacionalinės teisės aktuose numatytą pensiją, ir 
draudimo laikotarpių, į kuriuos šiuo tikslu gali būti atsižvelgta, pobūdį ir ribas, tik jei, kaip 
                                               
1 Byla C-275/96 (Kuusijärvi) [1998 m.] Rink. I-3419, 32 dalis.
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numatyta Reglamento Nr. 1408/71 45 straipsnyje, kartu atsižvelgiama į pagal bet kurios kitos 
valstybės narės teisės aktus įgytus laikotarpius tomis pačiomis sąlygomis, tarytum jie būtų 
įgyti pagal nacionalinės teisės aktus1. Tokia sistema neišvengiamai reiškia, kad sąlygos, pagal 
kurias reglamentuojamas darbo ar draudimo laikotarpių nustatymas skirsis, atsižvelgiant į 
valstybę narę, kurioje susijęs asmuo dirbo. Pagal Reglamento 1408/71 1 dalies r punktą šios 
sąlygos nustatomos tik valstybės narės, kurioje atitinkami laikotarpiai buvo įgyti, teisės 
aktuose.

Jei Jungtinėje Karalystėje įgyti draudimo laikotarpiai yra gyvenimo šalyje laikotarpiai, o 
nedarbingumo pensija Norvegijoje apima tik darbo laikotarpius, tai savaime nesuteikia teisės 
migruojantiems darbuotojams sudaryti mažiau palankias sąlygas. Atsižvelgiant į socialinės 
apsaugos teisės aktų skirtumus, kurie nepanaikinami koordinavimo nuostatomis, judėjimas iš 
vienos valstybės narės į kitą apdraustam asmeniui gali būti daugiau arba mažiau palankus.

Išvada

Reglamente (EEB) Nr. 1408/71 numatoma privaloma kolizinių normų, pagal kurias 
nustatoma, kurie teisės aktai taikytini su tarpvalstybiniais klausimais susidūrusiam asmeniui, 
sistema.

Remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 1408/71, valstybės narės, kurioje asmuo gyvena, teisės 
aktai galėtų būti taikomi tik tuo atveju, jeigu valstybės narės, kurioje asmuo buvo anksčiau 
draustas, teisės aktai nustoja galioti. Peticijos pateikėjui faktiškai buvo taikomi valstybės 
narės, kurioje jis gyvena, socialinės apsaugos teisės aktai ir apsigyvenęs šioje valstybėje 
narėje jis naudojosi šios šalies socialinio draudimo sistema. Nacionaliniai teisės aktų leidėjai 
turi nuspręsti, ar jam gali ar negali būti suteikta teisė į kitas pagal tą sistemą mokamas 
socialinės apsaugos išmokas, numatant, kad migruojančiam asmeniui nebūtų sudaromos 
mažiau palankios sąlygos.“

                                               
1 Byla C-306/03 Ambulanz Glöckner [2005 m.], Rink. I-705, 31 dalis.


