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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Austrijos pilietis, per pastaruosius 10 metų jis dirbo trijose skirtingose 
Europos šalyse (Austrijoje, Vokietijoje ir Suomijoje). Jis turi Tarptautinio verslo 
administravimo diplomą (ekonomikos sritis) ir dabar, netekęs darbo Suomijoje, jis grįžo į 
Austriją. Peticijos pateikėjas teigia, kad nei vienoje iš trijų šalių, kuriose dirbo, jis neturi teisės 
gauti bedarbio pašalpą, nes visos jos taiko skirtingas sąlygas. Jis tvirtina, kad dirbdamas šiose 
šalyse mokėjo mokesčius (Austrijoje – 4 metus, Vokietijoje ir Suomijoje – po 3 metus). Be to, 
jam grįžus į savo gimtąją šalį pareikalauta, kad jis atvyktų į Austrijos valstybinės įdarbinimo 
tarnybos imigrantų skyrių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 28 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. birželio 28 d.

„Apskritai, socialinės apsaugos srityje ES teisės aktais numatytas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne suderinimas. ES teise neapribojama valstybių narių teisė tvarkyti savo 
socialinės apsaugos sistemas ir, kadangi ši sritis nesuderinta ES lygmeniu, kiekviena valstybė 
narė savo teisės aktais nustato sąlygas, kuriomis suteikiama teisė į socialinio draudimo 
išmokas, taip pat tokių išmokų dydį ir laikotarpį, už kurį jos teikiamos. Valstybės narės, 
naudodamosi šia teise, turi laikytis ES teisės aktų, visų pirma Sutarties nuostatų dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo, kiekvieno Europos Sąjungos piliečio teisės laisvai judėti ir gyventi 
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valstybių narių teritorijoje, taip pat Reglamento (EB) Nr. 883/2004, kuriuo nustatytos bendros 
taisyklės ir principai, kurių turi laikytis visos nacionalinės valdžios institucijos, taikydamos 
nacionalinės teisės aktus, nuostatų. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant įvairius 
nacionalinės teisės aktus būtų laikomasi pagrindinių vienodo požiūrio ir nediskriminavimo 
principų.

Iš esmės neturintis darbo darbuotojas bedarbio pašalpos turėtų reikalauti toje valstybėje 
narėje, kurioje jis dirbo paskiausiai, pagal joje taikomas nuostatas. Kompetentinga 
kompetentingos valstybės narės institucija, jei reikia, privalo atsižvelgti ir į susijusio asmens 
draudimo arba darbo laikotarpius kitoje valstybėje narėje1.

Todėl peticijos pateikėjas galėtų reikalauti bedarbio pašalpos Suomijoje, kuri pagal bet kurios 
kitos valstybės narės teisės aktus turėtų atsižvelgti į draudimo ir savarankiško darbo 
laikotarpius, jei to reikėtų skiriant pašalpą. Šia SESV 48 straipsnyje nustatyta ir toliau pagal 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 61 straipsnį įgyvendinama taisykle užtikrinama, kad ES 
darbuotojai migrantai neatsiduria nepalankioje padėtyje dėl to, kad jie dirbo daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje.

Vis dėlto, kaip nurodyta pirmiau, Sutartimi numatomas ne valstybių narių teisės aktų 
suderinimas, o jų koordinavimas. Nors ES nuostatomis nurodoma, kad valstybėje narėje 
suteikiant teisę į pašalpą turi būti atsižvelgiama į draudimo arba savarankiško darbo 
laikotarpius, valstybių narių nacionalinėse nedarbo programose esama svarbių esminių ir 
procedūrinių skirtumų, įskaitant skirtingas sąlygas, pagal kurias teikiamos bedarbio pašalpos.
Tinkamumo gauti bedarbio pašalpą sąlygos Suomijoje skiriasi nuo taikomų Vokietijoje arba 
Austrijoje.

Suomijoje bedarbio pašalpą sudaro su darbo užmokesčiu susijusi išmoka, pagrindinė išmoka 
ir darbo rinkos parama. Suomijoje dauguma darbuotojų pašalpas gauna iš savo sektoriaus 
nedarbo fondo ir tuo atveju jiems suteikiama teisė į su darbo užmokesčiu susijusią išmoką.
Išmokas moka nedarbo fondas. Pagrindinę išmoką ir darbo rinkos paramą moka socialinio 
draudimo institucija (suom. Kansaneläkelaitos, Kela).

Pasirodo, kad peticijos pateikėjas nebuvo nedarbo fondo narys, todėl jam nebuvo suteikta 
teisė į su darbo užmokesčiu susijusią išmoką. Neaišku, ar atmetus su darbo užmokesčiu 
susijusios išmokos reikalavimą peticijos pateikėjas taip pat reikalavo pagrindinės išmokos 
arba darbo rinkos paramos. Taip pat neaišku, kodėl nebuvo pripažintos kitos peticijoje 
minimos pašalpos („išgyvenimui būtini pinigai“). Todėl Komisija negali pateikti pastabų šiuo 
klausimu.

Dėl bedarbio pašalpos skyrimo peticijos pateikėjui tose valstybėse narėse, kuriose jis dirbo 
anksčiau (Austrijoje ir Vokietijoje), būtina dar kartą priminti, kad šios šalys pagal Reglamentą 
(EK) Nr. 883/2004 nebuvo kompetentingos skirti peticijos pateikėjui bedarbio pašalpą, nes 
šalis, kurioje peticijos pateikėjas vykdė veiklą paskiausiai, buvo Suomija. Tai reiškia, kad 
koordinavimo taisyklių dėl bedarbio pašalpos, įskaitant nuostatą dėl draudimo, darbo pagal 

                                               
1 Pasienio darbuotojams, kurie vykdydami paskiausią veiklą gyveno kitoje valstybėje narėje ir kurie reikalaus 
bedarbio pašalpų savo gyvenamojoje valstybėje, taikomos kitos taisyklės. Tai netaikytina peticijos pateikėjo 
atveju, nes prieš netekdamas darbo jis ir dirbo, ir gyveno Suomijoje.
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sutartį arba savarankiško darbo laikotarpių kaupimo, negalima taikyti Austrijai ir Vokietijai.
Šiose dviejose šalyse peticijos pateikėjas iš tiesų galėtų reikalauti bedarbio pašalpos tik 
remdamasis nacionalinės teisės aktais ir laikydamasis juose nustatytų terminų.

Išvados

Remdamosi pirmiau pateiktais faktais Komisijos tarnybos negali daryti išvados, kad šiuo 
atveju buvo pažeista ES teisė. Pasirodo, kad su darbo užmokesčiu susijusi bedarbio pašalpa 
Suomijoje nebuvo pripažinta dėl nacionalinių sąlygų nevykdymo (t. y. nebuvo prisiregistruota 
atitinkamame nedarbo fonde). Peticijoje aiškiai nenurodoma, kodėl nebuvo pripažintos kitos 
pašalpos („išgyvenimui būtini pinigai“).

Dėl bedarbio pašalpos skyrimo peticijos pateikėjui Austrijoje ir Vokietijoje Komisijos 
tarnybos primena, kad šios dvi šalys nebuvo kompetentingos skirti peticijos pateikėjui 
bedarbio pašalpą pagal ES koordinavimo taisykles ir kad peticijos pateikėjas galėtų reikalauti 
bedarbio pašalpos remdamasis tik Vokietijos arba Austrijos teisės aktais.

Peticijos pateikėjas raginamas apsilankyti svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie 
socialinės apsaugos schemų ES koordinavimą, ir sužinoti daugiau apie savo teises pagal ES 
teisės aktus, pvz., senatvės išmokos skyrimą jam išėjus į pensiją:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lt&catId=854.“


