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1. Peticijos santrauka

2007 m. peticijos pateikėjas su savo žmona ir vaiku atvyko į Airiją. Jis kurį laiką dirbo, tačiau 
vėliau jo pastangos susirasti darbą buvo bevaisės. 2009 m. peticijos pateikėjas pateikė 
prašymą gauti darbo ieškantiems asmenims skiriamą pašalpą, tačiau prašymas buvo atmestas, 
nes, Socialinių išmokų tarybos nuomone, peticijos pateikėjas neatitiko nuolatinės 
gyvenamosios vietos kriterijaus ir neįrodė, kad iš tikrųjų ieško darbo. Kadangi peticijos 
pateikėjo prašymas buvo atmestas, kyla pavojus, kad jis neteks ir kitų socialinių išmokų. 
Peticijos pateikėjo ir jo šeimos finansinė padėtis yra beviltiška ir jis prašo Europos Parlamento 
imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisija nurodo savo pastabas dėl peticijos Nr. 1180/2010, kuriose pranešė Peticijų 
komitetui, kad pagal Europos Sąjungos teisės aktus, norint gauti tam tikras išmokas, kurios 
priskiriamos materialinei Reglamento (EB) Nr. 883/20041 taikymo sričiai, galima taikyti 
                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės 

apsaugos sistemų koordinavimo, OL L 166, 2004 4 30, p. 1 (klaidų ištaisymas: OL L 200, 2004 6 7, 
p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1244/2010 (OL L 338, 
2010 12 22, p. 35).
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gyvenamosios vietos kriterijų. Komisija išaiškino, kad tokio atvejo pavyzdys būtų padėtis, kai 
Airijoje darbo ieškantiems asmenims skiriama išmoka, kuri yra įtraukta į Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 X priedą ir todėl laikoma specialia neįmokine išmoka pinigais, kaip tai apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 70 straipsnio 2 dalyje. Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
70 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad šios specialios neįmokinės išmokos pinigais „mokamos 
tik toje valstybėje narėje, kurioje atitinkami asmenys gyvena“. Komisija taip pat nurodė, kad 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 1 straipsnio j punkte „gyvenamoji vieta“ apibrėžta kaip vieta, 
kurioje asmuo paprastai gyvena.

Todėl Airijos valdžios institucijos, reikalaudamos, kad peticijos pateikėjas, norėdamas gauti 
darbo ieškantiems asmenims skiriamą pašalpą, atitiktų Airijos nuolatinės gyvenamosios vietos 
kriterijų, iš esmės veikė pagal Europos Sąjungos teisės aktus.

Vis dėlto, kaip Komisija pažymėjo savo pastabose dėl peticijos Nr. 1180/2010, sąvoka 
„gyvenamoji vieta“ išsamiau išaiškinta nusistovėjusioje Teisingumo Teismo praktikoje, kur 
nustatyta, kad tai yra vieta, kuri yra atitinkamo asmens pagrindinių interesų centro vieta. 
Esant šioms aplinkybėms reikėtų ypač atsižvelgti į dirbančio asmens šeimos padėtį, priežastis, 
dėl kurių jis išsikėlė, jo gyvenimo šioje vietoje trukmę ir tęstinumą, taip pat (prireikus) į tai, ar 
jis turi nuolatinį darbą, bei į jo ketinimus, apie kuriuos galima spręsti iš visų aplinkybių1. 
Akivaizdu, kad nustatant asmens nuolatinę gyvenamąją vietą, kaip tai apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 883/2004, reikia remtis bendru visų svarbių nagrinėjamo atvejo duomenų vertinimu, 
ir nei vieni duomenys atskirai neturi lemiamos reikšmės.

Komisijos nuomone, atsižvelgiant į kai kurias peticijos pateikėjo nurodytas aplinkybes, 
negalima paneigti to, kad tuomet, kai jis pateikė prašymą darbo ieškantiems asmenims 
skiriamai pašalpai gauti, jis ir jo šeimos nariai iš tikrųjų nuolat gyveno Airijoje, kaip tai 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 883/2004. Tačiau kadangi nuolatinės gyvenamoji vieta 
nustatoma remiantis sudėtiniu bendru visų svarbių duomenų vertinimu, o peticijos pateikėjo 
pateiktuose dokumentuose ne visi duomenys yra akivaizdūs, šiuo metu Komisija negali 
pateikti galutinio peticijos pateikėjo nuolatinės gyvenamosios vietos vertinimo. Todėl 
Komisija susisieks su Airijos valdžios institucijomis ir paprašys jų iš naujo išnagrinėti 
peticijos pateikėjo padėtį, atsižvelgiant į visus svarbius duomenis. Komisija, gavusi šio 
pakartotinio padėties vertinimo rezultatus, iš karto informuos apie juos Peticijų komitetą.

Iš peticijos pateikėjo pateiktų dokumentų paaiškėjo, kad atskira priežastis, dėl kurios jo 
prašymas skirti darbo ieškančių asmenų išmoką, buvo tai, kad Airijos valdžios institucijos 
nustatė, jog peticijos pateikėjas neįrodė iš tikrųjų ieškojęs darbo. Atsižvelgdama į tai, 
Komisija norėtų priminti, kad Europos Sąjungos teisės aktais nenustatyta bendra socialinės 
apsaugos sistema, tačiau pagal juos valstybėse narėse gali veikti skirtingos socialinės 
apsaugos sistemos, o vienintelis šių teisės aktų tikslas – užtikrinti šių sistemų koordinavimą. 
Todėl pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką socialinės apsaugos sistemų 

                                               
1 1999 m. vasario 25 d. Sprendimas Swaddling (C-90/97, [1999], Rink. p. I-1075), su nuoroda į 1977 m. 

vasario 17 d. Sprendimo Di Paolo, C-76/76, [1992], Rink. p. 315, 17–2ß punktus ir į 1992 m. liepos 8 d. 
Sprendimo Knoch, C-102/91, [1992], Rink. p. I–4341, 21 ir 23 punktus.
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tvarkymas ir toliau priskiriamas valstybių narių kompetencijos sričiai1. Iš to darytina išvada, 
kad, kiek tai susiję su prievole iš tikrųjų ieškoti darbo, Airija galėjo laisvai nustatyti pašalpos 
darbo ieškantiems asmenims skyrimo sąlygas. Peticijos pateikėjo atveju tikslus šios 
nacionalinės teisės sąvokos aiškinimas priskiriamas išimtinės Airijos kompetencijos sričiai ir 
nėra Europos Sąjungos teisės dalykas.

Galiausiai, kadangi peticijos pateikėjas nurodo prašęs skirti papildomą socialinę išmoką (angl. 
SWA), Komisija norėtų pabrėžti, kad ši socialinės paramos išmoka nepriskiriama materialinei 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 taikymo sričiai.

Vis dėlto, net kalbant apie išmokas, kurios nepriskiriamos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
taikymo sričiai, pagal ES teisės aktus2 draudžiama diskriminuoti asmenis dėl pilietybės jiems 
siekiant gauti socialines išmokas. Akivaizdu, kad papildoma socialinė išmoka yra tokia 
socialinė išmoka, todėl norintys gauti šią išmoką asmenys neturėtų būti diskriminuojami dėl 
pilietybės.

Remiantis Komisijos turima informacija3, ES piliečiai, kurie Airijoje nelaikomi darbuotojais 
ir nori turėti teisę gauti papildomą socialinę išmoką, turi atitikti nuolatinės gyvenamosios 
vietos kriterijų, o dėl kriterijaus atitikimo priimant sprendimą vertinami penki veiksniai 
(gyvenimo Airijoje ar bet kurioje kitoje konkrečioje valstybėje trukmė ir tęstinumas, išvykimo 
iš Airijos trukmė ir tikslas, užimtumo pobūdis ir metodas, pareiškėjo pagrindinis interesų 
centras ir jo ateities ketinimai, apie kuriuos galima spręsti iš visų aplinkybių).

Taikant nuolatinės gyvenamosios vietos kriterijų, visų pirma vertinant veiksnį, susijusį su 
gyvenimo Airijoje trukme, nustatoma tam tikra sąlyga, dėl kurios Airijos piliečiai ir Airijos 
pilietybės neturintys ES piliečiai (kurie, palyginti su Airijos piliečiais, paprastai rečiau 
atitinka reikalavimus) gali būti vertinami nevienodai. Dėl šio nevienodo požiūrio gali būti 
netiesiogiai diskriminuojami Airijos pilietybės neturintys ES piliečiai, tačiau tai nebūtinai 
prieštarauja ES teisės aktams, nes šį požiūrį galima pateisinti Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo nustatytu kriterijumi.

Vis dėlto, turint omenyje tai, kad peticijos pateikėjo pateiktas prašymas skirti papildomą 
socialinę išmoką atmestas dėl to, kad jis neatitiko nuolatinės gyvenamosios vietos kriterijaus, 
taikomo skiriant išmoką darbo ieškantiems asmenims, Airijos valdžios institucijos, iš naujo 
išnagrinėjusios peticijos padėtį, taip pat galėtų išspręsti šį skunde pateiktą klausimą dėl 
papildomos socialinės išmokos.

Išvada

Komisija kreipsis į Airijos valdžios institucijas, kad jos iš naujo išnagrinėtų peticijos pateikėjo 
padėtį ir nustatytų, ar jis, teikdamas prašymą skirti išmoką darbo ieškantiems asmenims, buvo 
nuolatiniu Airijos gyventoju. Komisija, gavusi šio vertinimo rezultatus, informuos apie juos 
Peticijų komitetą.

                                               
1 Žr. tik 2011 m. liepos 21 d. Sprendimo Stewart, C-503/09, [2011], Rink. p. I –00000, 75 punktą ir jame 
nurodytą teismų praktiką.
2 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsnio 1 dalis arba Direktyvos 2004/38/EB 24 straipsnio 

2 dalis. 
3 http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx.



PE487.849v02-00 4/4 CM\931897LT.doc

LT

Atsižvelgdama į tai, Komisija norėtų priminti Peticijų komitetui, kad pagal Europos Sąjungos 
teisės aktus taikomas nuolatinės gyvenamosios vietos kriterijus, kaip nurodyta pirmiau, ir 
papildomas teisės apsigyventi kriterijus, dėl kurio Komisija prieš Jungtinę Karalystę pradėjo 
pažeidimo tyrimo procedūrą, yra du skirtingi dalykai.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Komisija pažymėjo, kad Airijos valdžios institucijos, reikalaudamos, kad peticijos 
pateikėjas, norėdamas gauti darbo ieškantiems asmenims skiriamą išmoką, atitiktų Airijos 
nuolatinės gyvenamosios vietos kriterijų, iš esmės veikė pagal Europos Sąjungos teisės aktus. 
Tačiau Airijos valdžios institucijos padarė neteisingą išvadą, kad peticijos pateikėjas nuolatos 
negyveno Airijoje tuo metu, kai pateikė prašymą skirti darbo ieškantiems asmenims skiriamą 
išmoką, nes vienas iš kriterijų, kuriais remiantis nustatoma, ar asmuo nuolatos gyvena šalyje, 
yra įvertinti jo gyvenimo Airijoje trukmę tuo metu, kai jis pateikė prašymą skirti išmoką, o šis 
reikalavimas, Komisijos nuomone, pažeidžia ES teisės aktus, ir jo peticijos pateikėjas 
negalėjo atitikti. Vėliau Komisija paprašė Airijos valdžios institucijų iš naujo persvarstyti 
savo sprendimą dėl peticijos pateikėjo. Valdžios institucijoms persvarsčius sprendimą 
peticijos pateikėjui nuo 2012 m. gegužės 1 d. (atgaline data nuo 2011 m. birželio 27 d.) skirta 
darbo ieškančių asmenų išmoka.

Dėl peticijos pateikėjo prašymo skirti papildomą socialinę išmoką atmetimo Airijos valdžios 
institucijos paaiškino, kad papildoma socialinė išmoka peticijos pateikėjui buvo mokama 
laikotarpiu, kai buvo nemokama darbo ieškantiems asmenims skiriama išmoka, t. y. nuo 
2011 m. birželio 27 d. iki 2011 m. rugpjūčio 11 d. – datos, kai buvo atmestas jo prašymas 
skirti darbo ieškančių asmenų išmoką. Pagal Airijos teisės aktus tuo pačiu laikotarpiu 
negalima mokėti papildomos socialinės išmokos ir darbo ieškančių asmenų išmokos, 
papildomos socialinės išmokos mokėti nebuvo galima, kai buvo neskirta darbo ieškančių 
asmenų išmoka. Peticijos pateikėjui 2012 m. gegužės mėn. skyrus darbo ieškančių asmenų 
išmoką, į ją, kaip jau nurodyta, įtraukta laikotarpiu nuo 2011 m. birželio 27 d. iki 2012 m. 
balandžio 24 d. nesumokėta suma. Ši nesumokėta suma buvo sumokėta, ją išskaičiavus iš 
papildomos socialinės išmokos, kuri peticijos pateikėjui buvo išmokėta laikotarpiu nuo 
2011 m. birželio 27 d. iki 2011 m. rugpjūčio 11 d.

Išvada

Po Komisijos veiksmų Airijos valdžios institucijos iš naujo išnagrinėjo peticijos pateikėjo 
padėtį ir nusprendė skirti jam darbo ieškančių asmenų išmoką, skaičiuojant atgaline data nuo 
2011 m. birželio mėn. Tačiau už tą patį laikotarpį negalima mokėti papildomos socialinės 
išmokos. Tokiomis išvadomis peticijos pateikėjo atvejis baigiamas nagrinėti.“


