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Temats: Lūgumraksts Nr. 0825/2005, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Panagiotis
Georgiadis, par viņa tēva pensijas problēmām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja tēvs, kurš daudzus gadus ir strādājis Vācijā, saņem Grieķijas 
invaliditātes pensiju. Tomēr par pensijas jautājumu atbildīgās Vācijas iestādes 
(Landesversicherungsanstalt) Bādenē-Virtembergā, kas novērtēja viņa tēva invaliditātes 
pakāpi kā zema līmeņa, līdz šim ir atteikušās samaksāt summu, kuru, kā uzskata lūgumraksta 
iesniedzēja tēvs, viņam ir tiesības saņemt. Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa Eiropas 
Parlamentam nodrošināt tādu Eiropas principu ievērošanu, kas noteikti, lai novērstu, ka 
migrējošais darba ņēmējs invaliditātes gadījumā ir nelabvēlīgākā situācijā nekā persona, kura 
vienmēr dzīvojusi un strādājusi vienā valstī.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 10. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 24. maijā

„Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja argumentiem

ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā neaizvieto pašreizējās valstu sociālā 
nodrošinājuma sistēmas ar vienotu Eiropas sistēmu. Tā vietā, lai saskaņotu sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, Eiropas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā paredz tikai šo valstu 
sistēmu koordināciju. Citiem vārdiem runājot, katra dalībvalsts var brīvi noteikt savas valsts 
sociālā nodrošinājuma sistēmas detaļas, proti, kas ir apdrošināts saskaņā ar tās tiesību aktiem, 
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kādus pabalstus piešķir un ar kādiem nosacījumiem, kā minētos pabalstus aprēķina un kāds ir 
maksājamo iemaksu lielums. Eiropas tiesību akti, jo īpaši Regula (EEK) Nr. 1408/71, nosaka 
kopējos noteikumus un principus, kas jāņem vērā, piemērojot valstu tiesību aktus. Tādējādi tā 
garantē, ka dažādu valstu tiesību aktu piemērošana negatīvi neietekmē personas, kas izmanto 
savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā.

Jautājums par invaliditātes pensijas piešķiršanu kādam saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem un 
invaliditātes pakāpes novērtējums attiecas uz nosacījumu par tiesībām uz pabalstiem un 
tādējādi nav saistīts ar Kopienas tiesībām, bet vienīgi ar Vācijas valsts tiesību aktiem. Tā kā 
minēto jautājumu risina vienīgi atbilstīgi Vācijas valsts tiesībām, tas nav saistīts ar Grieķijas 
institūcijas pieņemto nostāju. Vācijas lēmums tādējādi nav pretrunā Kopienas tiesībām un 
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 noteikumiem.

Secinājumi

Tas, ka institūcijas dažādās dalībvalstīs piešķir invaliditātes pensiju, pamatojoties uz 
dažādiem personas invaliditātes pakāpes novērtējumiem, nav pretrunā Kopienas tiesībām un 
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 noteikumiem. Tāpēc Komisijas dienesti ierosina izbeigt 
lūgumraksta izskatīšanu.”

3. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā

„Pamatojums/Faktu kopsavilkums/Priekšvēsture

Lūgumraksta iesniedzēja tēvam, kurš iepriekš daudzus gadus strādāja Vācijā, ir piešķirta 
Vācijas invaliditātes pensija, bet tā nav tāda kā Grieķijas pensija. Vācijas Reģionālā 
apdrošināšanas iestāde (Landesversicherungsanstalt) Bādenē-Virtembergā lūgumraksta 
iesniedzēja tēvam ir sākotnēji piešķīrusi zemu invaliditātes pakāpi, bet no 2003. gada viņš 
saņem mūža pensiju. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Grieķijas Sociālās apdrošināšanas 
pārvalde IKA-ETAM tomēr nepievērš uzmanību Vācijas lēmumam par invaliditātes pakāpi.
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai nodrošinātu atbilstību ES 
principam, kas nosaka, ka, ja migrējošais darba ņēmējs kļūst invalīds, pret viņu nedrīkst 
izturēties mazāk labvēlīgi kā pret personu, kura vienmēr dzīvojusi un strādājusi vienā valstī.

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja argumentiem

Kā Komisijas dienesti 2005. gada 6. jūlija vēstulē detalizēti paskaidroja lūgumraksta 
iesniedzējam, lēmumi par invaliditātes pakāpi ir dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē. Kā to 
vairākkārt ir uzsvērusi Eiropas Kopienu Tiesa, regula, kas pamatojas uz EK līguma 42. pantu, 
paredz koordinēt, nevis saskaņot sociālā nodrošinājuma sistēmas.

Minētos lēmumus, piemērojot valsts tiesību aktus, ir pieņēmušas valsts institūcijas katrā 
dalībvalstī, kurā persona bija apdrošināta. Vienas institūcijas lēmums nav saistošs visām 
pārējām attiecīgo dalībvalstu institūcijām, izņemot dažus īpašus gadījumus. Minētā situācija 
izriet no tā, ka Kopienas noteikumi nesaskaņo valstu sociālā nodrošinājuma sistēmas, bet tikai 
tās koordinē.

Secinājumi
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Ņemot vērā Kopienas sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas ierobežoto raksturu, 
Komisija nevar palīdzēt lūgumraksta iesniedzējam.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemts 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Eiropas Parlaments slēdza šo lūgumrakstu, pamatojoties 
uz neprecīzu informāciju, ko sniegusi Komisija, un lūdz atsākt lūgumraksta izskatīšanu. Pēc 
apjomīgās lietas, ko atsūtīja lūgumraksta iesniedzējs, izskatīšanas netika atklāta neviena 
detaļa, pēc kuras varētu konstatēt Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka nav nevienas jaunas detaļas, lai varētu vēlreiz izskatīt šo lūgumrakstu.”


