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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo tėvas, ilgus metus dirbęs Vokietijoje, gauna Graikijos neįgalumo pensiją. 
Vis dėlto už pensijas atsakinga Vokietijos Badeno-Viurtenbergo žemės institucija 
(vok. Landesversicherungsanstalt), nustačiusi mažesnį jo tėvo neįgalumo lygį, iki šiol 
atsisakė mokėti tokią sumą, kurią, peticijos pateikėjo manymu, jo tėvas turi teisę gauti. 
Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos 
Sąjungos principų, pagal kuriuos neįgalumo atveju darbuotojui migrantui nebūtų taikomos 
mažiau palankios sąlygos nei visą laiką vienoje šalyje gyvenančiam ir dirbančiam asmeniui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. sausio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. gegužės 24 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos pateikėjo argumentų

Pagal ES socialinės apsaugos teisę nacionalinės socialinės apsaugos sistemos nepakeičiamos 
ir nesukuriama viena Europos socialinės apsaugos sistema. Europos Sąjungos socialinės 
apsaugos teisės aktais nustatomas ne skirtingų socialinės apsaugos sistemų suderinimas, bet 
paprastas nacionalinių sistemų koordinavimas. Kitaip tariant, kiekviena valstybė narė gali 
laisvai nustatyti konkrečias nacionalinės socialinės apsaugos sistemos sąlygas – tai, kaip jos 
teisės aktuose apibrėžiamas apdraustasis, kokios išmokos jam skiriamos ir kokiomis 
sąlygomis, kaip šios išmokos apskaičiuojamos ir kokio dydžio įmokas reikia mokėti. Europos 
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Sąjungos teisėje, ypač Reglamente (EEB) Nr. 1408/71, nustatomos bendrosios taisyklės ir 
principai, kurių turi būti laikomasi taikant nacionalinius teisės aktus. Šitaip užtikrinama, kad 
skirtingų nacionalinių teisės nuostatų taikymas neturėtų neigiamo poveikio asmenims, kurie 
naudojasi teise laisvai judėti Europos Sąjungoje.

Sprendimą kam nors skirti neįgalumo pensiją pagal Vokietijos teisės aktus ir įvertinti 
neįgalumo lygį lemia nustatytos teisės į išmokas sąlygos ir jis priklauso ne Europos Sąjungos, 
bet vien nacionalinės Vokietijos teisės kompetencijai. Kadangi šis sprendimas priklauso vien 
nuo nacionalinės Vokietijos teisės, jis nepriklauso nuo Graikijos valdžios institucijos požiūrio. 
Tai reiškia, kad Vokietijos sprendimas neprieštarauja ES teisės aktams ir Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 nuostatoms.

Išvados

Tai, kad skirtingų valstybių narių valdžios institucijos neįgalumo pensijas skiria remdamosi 
skirtingais vertinimo kriterijais, neprieštarauja Europos Sąjungos teisei ir Reglamento (EEB) 
Nr. 408/71 nuostatoms. Todėl Komisijos tarnybos siūlo baigti nagrinėti šią peticiją.“

3. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. kovo 23 d.

„Bendrosios aplinkybės / Faktų santrauka / Įvykių chronologija

Peticijos pateikėjo tėvas ilgus metus dirbo Vokietijoje, būtent ten, o ne Graikijoje, jam buvo 
paskirta neįgalumo pensija. Vokietijos Badeno-Viurtenbergo žemės draudimo fondas 
(vok. Landesversicherungsanstalt) iš pradžių buvo nustatęs mažesnį neįgalumo lygį, bet nuo 
2003 m. pareiškėjo tėvas gauna nuolatinę rentą. Peticijos pateikėjo nuomone, Graikijos fondas 
IKA-ETAM vis dėlto neatsižvelgia į Vokietijos valdžios institucijos sprendimą dėl neįgalumo 
lygio. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pagalbos, kad būtų laikomasi Europos 
Sąjungos principo, pagal kurį darbuotojui migrantui nebūtų taikomos mažiau palankios 
sąlygos nei visą laiką vienoje šalyje gyvenančiam ir dirbančiam asmeniui.

Komisijos pastabos dėl peticijos pateikėjo argumentų

Komisijos tarnybos 2005 m. birželio 6 d. rašte peticijos pateikėjui išsamiai paaiškino, kad 
sprendimai dėl neįgalumo lygio yra išimtinė valstybių narių kompetencija. Teisingumo 
Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad reglamentu, kuris grindžiamas Europos bendrijos steigimo 
sutarties 42 straipsniu, socialinės apsaugos sistemas siekiama ne suderinti, bet koordinuoti.

Šiuos sprendimus, taikydamos galiojančius nacionalinius teisės aktus, priima valstybės, kurioje 
asmuo apdraustas, nacionalinės institucijos. Vienos institucijos sprendimas visas kitas valstybes 
įpareigoja tik keliais atskirais atvejais. Šią padėtį lemia tai, kad Europos Sąjungos nuostatos su 
nacionalinėmis sistemomis nėra derinamos, o tik koordinuojamos. 

Išvados

Atsižvelgdama į Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ribotą pobūdį, 
Komisija peticijos pateikėjo prašymo patenkinti negali.“
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4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėjas mano, kad Europos Parlamentas baigė nagrinėti šią peticiją remdamasis 
netikslia Komisijos informacija, ir prašo jos nagrinėjimą atnaujinti. Išnagrinėjus peticijos 
pateikėjo atsiųstą didelę dokumentų bylą, nebuvo rasta jokių duomenų, iš kurių būtų galima 
nustatyti, kad buvo pažeista ES teisė.

Išvados

Komisijos manymu, nėra naujų duomenų, kurių pagrindu būtų galima atnaujinti šios peticijos 
nagrinėjimą.“


