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Tema: Peticija Nr. 1171/2012 dėl galimybės perkelti JK neįgaliųjų pragyvenimo 
pašalpą, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Steven Sylveser

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kaltina Jungtinės Karalystės Darbo ir pensijų departamentą nesilaikius 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Jis aiškina, 
kad 1999–2001 m. gyvendamas Jungtinėje Karalystėje gaudavo neįgaliųjų pragyvenimo 
pašalpą. Tačiau nuo 2002 m. persikėlęs gyventi į Norvegiją šios pašalpos jis nebegavo.
Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į 2007 m. priimtą ES Teisingumo Teismo sprendimą 
byloje C-299/05, kuriame pagal turimas žinias patvirtinta, kad neįgaliųjų pragyvenimo 
pašalpą galima perkelti į kitas ES šalis. Peticijos pateikėjas nuo 2010 m. teikia skundus Darbo 
ir pensijų departamentui, tačiau kol kas nesėkmingai – atsakymo jis laukia nuo 2012 m. 
rugsėjo mėn. Jis taip pat pateikė skundą JK sveikatos priežiūros paslaugų ombudsmenui, o šis 
pateikė išvadą, kad negali imtis veiksmų. Be to, peticijos pateikėjas pažymi, kad Norvegijos 
valdžios institucijos atsisakė mokėti jam neįgaliųjų pragyvenimo pašalpą, nes šioje šalyje jis 
niekada nemokėjo socialinio draudimo įmokų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„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 
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vadinamąja specialia neįmokine išmoka. Ši išmoka turi tiek socialinės apsaugos, tiek 
socialinės paramos ypatybių. Šią išmoką įtraukus į Reglamento (EEB) Nr. 1408/711 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 priedą2.

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.

Tačiau šis sprendimas vis dar netaikomas tam tikrai asmenų grupei. Kadangi Teisingumo 
Teismo sprendime (byla C-503/09 Lucy Stewart) nenagrinėjamas klausimas dėl ankstesnio 
tikrinimo taikymo piniginėms ligos išmokoms, pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš JK dar 
nebaigta.

Kalbant apie peticijos pateikėjo padėtį, neįgaliųjų pragyvenimo pašalpos mokėjimas negalėtų 
būti atnaujintas: ne dėl ankstesnio tikrinimo taikymo (nes peticijos pateikėjas priklauso prie 
asmenų grupės, kuriai JK vyriausybė daro prielaidą, kad anksčiau taikyto tikrinimo kriterijų 
laikytasi), o dėl to, kad neįvykdytos kitos sąlygos per visą laikotarpį, kai jo prašymas buvo 
atmetamas.

JK teisės aktai nebetaikomi, jei peticijos pateikėjui pradėti taikyti Norvegijos teisės aktai 
pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 13 straipsnyje nustatytas taikytinų teisės aktų taisykles.
Bylos C-276/96 (Kuusijärvi)3 sprendime Teisingumo Teismas nusprendė, kad dėl to, jog 
valstybės narės teisės aktuose asmens, kuris jos teritorijoje nebevykdo jokios profesinės 
veiklos, taigi nebeatitinka Reglamento (EEB) 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 (EEB) Nr. 1408/71 nuostatas.

Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 13 straipsnio 2 dalies f punkte nustatoma kolizinė norma, 

                                               
1 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).
2OL L 1, 1994 1 3, p. 3; ir ELPA valstybių oficialieji leidiniai.
3 1998 m. birželio 11 d. Sprendimo Anne Kuusijärvi prieš Riksförsäkringsverket, C-275/96, Rink. p. I-3419, 
32 punktas.
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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. 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. Toje valstybėje jam taip 
pat nustatyti sveikatos draudimo laikotarpiai. Todėl peticijos pateikėjui pradėti taikyti 
Norvegijos teisės aktai. Tai, kad Norvegijoje nustatytų laikotarpių gali nepakakti norint gauti 
teisę į Norvegijos neįgalumo pensiją, savaime nelaikoma ES teisės pažeidimu.

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.“


