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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad jis nuo 1998 m. teisėtai gyveno Graikijoje ir nuo 2000 m. 
mokėjo socialinio draudimo įmokas. 2003 m. peticijos pateikėjas sunkiai susirgo ir nuo 
2004 m. balandžio 1 d. buvo priverstas išeiti iš darbo. Pasak peticijos pateikėjo, Graikijos 
valdžios institucijos atsisakė skirti jam bet kokias socialinės apsaugos išmokas, nes prieš 
susirgdamas jis buvo išdirbęs Graikijoje mažiau kaip 5 metus. Peticijos pateikėjui taip pat 
nebuvo suteikta teisė į specialią finansinę pagalbą žmonėms, kenčiantiems dėl inkstų 
funkcijos sutrikimų, dėl šių dviejų priežasčių: pirma, dėl to, kad Rumunija nebuvo Europos 
Sąjungos valstybė narė; o po 2007 m. sausio 1 d. dėl to, kad Rumunija dar nebuvo tapusi 
visateise ES nare. Peticijos pateikėjas prašo, kad Europos Parlamentas ištirtų jo padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. rugsėjo 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d. 

„I. Peticija
Peticijos pateikėjas yra Rumunijos pilietis; jis tvirtina, kad nuo 1998 m. gyvena Graikijoje. 
2000–2004 m. laikotarpiu jis čia dirbo ir mokėjo socialinio draudimo įmokas. 2004 m. jis 
susirgo ir turėjo išeiti iš darbo. 
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Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Graikijos valdžios institucijos neskyrė jam jokių 
socialinės apsaugos išmokų remdamosi tuo, jog prieš susirgdamas jis mokėjo socialinio 
draudimo įmokas Graikijoje mažiau kaip 5 metus. Peticijos pateikėjui taip pat nebuvo suteikta 
teisė į specialią finansinę pagalbą žmonėms, sergantiems inkstų funkcijos sutrikimais.

II. Komisijos pastabos dėl peticijos
Komisija paprašė Graikijos darbo ir socialinės apsaugos ministerijos suteikti informacijos 
apie šį atvejį. Atsakymas rodo, kad peticijos pateikėjas nuo 2000 m. sausio 1 d. buvo 
apdraustas Graikijos žemės ūkio darbuotojų socialinio draudimo įstaigos (OGA) draudimu. 
Peticijos pateikėjas pateikė prašymą skirti invalidumo pensiją ir OGA sprendimu nuo 2004 m. 
balandžio mėn. buvo pripažintas nedarbingu. Peticijos pateikėjui nebuvo skirta invalidumo 
pensija, nes jis neatitiko reikalavimo dėl penkerių metų socialinio draudimo Graikijoje 
laikotarpio prieš jam tampant neįgaliam. Jokio kito draudimo laikotarpio, kuris galėjo būti 
sumuojamas, nebuvo.

Remiantis Graikijos ministerijos pateikta informacija peticijos pateikėjui nuo 2004 m. 
gegužės mėn. reguliariai OGA lėšomis daroma inkstų dializė. Nuo 2004 m. gegužės mėn. 
OGA kas mėnesį padengdavo jo gydymo ir kelionės į ligoninę atlikti inkstų dializę išlaidas 
(iki 2007 m. sausio mėn. – 410 EUR/mėn., o nuo 2007 m. vasario mėn. – 450 EUR/mėn.). 

Atsakyme nenurodytos teisės gauti socialinę paramą ir (arba) pagalbą, kuri Graikijoje 
vadinama „pronia“, sąlygos, taip pat ir peticijos pateikėjo teisių į ją sąlygos. Atrodo, kad šios 
socialinės paramos išmokos nepatenka į Reglamento (EB) Nr. 1408/71

1
 dalykinę taikymo 

sritį, tačiau Komisija dar kartą prašys, kad Graikijos valdžios institucijos išaiškintų šių išmokų 
pobūdį ir sąlygas. 

Graikijos ministerija nurodo Komisijai, kad nuo 2007 m. Rumunija yra ES valstybė narė, o 
nuo 2007 m. sausio 1 d. Rumunijos piliečiams taikomas Reglamentas Nr. 1408/07, todėl, jei 
peticijos pateikėjas pateiks naują prašymą dėl invalidumo pensijos, Graikijos valdžios 
institucijos išnagrinės šį prašymą pagal Reglamente Nr. 1408/07 nustatytas taisykles ir 
atsižvelgs į draudimo laikotarpius, kuriuos peticijos pateikėjas įgijo pagal bet kurios kitos 
valstybės narės teisės aktus. 
Europos Sąjungos valstybių narių taikomos invalidumo išmokų sistemos labai skiriasi. 
Nepaisant to, valstybės narės, kurioje pateiktas prašymas skirti invalidumo pensiją, 
kompetentinga įstaiga atsižvelgia į draudimo arba gyvenimo laikotarpius, kuriuos paraiškos 
pateikėjas įgijo pagal kitos valstybės narės teisės aktus, jei tai būtina teisei į išmokas įgyti.

Atsižvelgiant į tai, kad peticijos pateikėjas neatitiko sąlygos invalidumo pensijai gauti, nes jis 
tapo nedarbingas dirbdamas pagal Graikijos nacionalinės teisės aktus, t. y. nebuvo jokių kitų 
draudimo laikotarpių, kuriuos pagal Bendrijos teisę būtų galima pridėti prie Graikijos 
draudimo laikotarpio, Komisijos tarnybos negali užginčyti Graikijos valdžios institucijų 
                                               
1 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) 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. Reglamentas paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1992/2006, OL L 392, 2006 12 30, p. 1. 
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sprendimo. 

Kaip savo informacijoje teigia Graikijos ministerija, peticijos pateikėjo statusas pasikeitė 
2007 m. sausio 1 d., kai Rumunija tapo ES valstybe nare, todėl peticijos pateikėjas gali 
pateikti naują prašymą skirti invalidumo pensiją, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 1408/71 
94 straipsnyje. Jeigu yra kokių nors Rumunijoje įgytų draudimo laikotarpių, jie bus 
sumuojami su Graikijoje įgytu draudimo laikotarpiu. Tuo būdu peticijos pateikėjas galbūt 
atitiks reikalavimą dėl penkerių metų draudimo laikotarpio, t. y. būtiną sąlygą teisei į 
invalidumo pensiją Graikijoje įgyti.

III. Išvados
Komisija nenustatė jokių Bendrijos socialinės apsaugos srities nuostatų pažeidimų. Peticijos 
pateikėjas gali pateikti naują prašymą skirti invalidumo pensiją ir, jeigu yra Rumunijoje įgytų 
draudimo laikotarpių, Graikijos valdžios institucijos juos sumuos su Graikijoje įgytu 
draudimo laikotarpiu, kad peticijos pateikėjas atitiktų minimalaus draudimo laikotarpio 
sąlygą. 

Komisijos tarnybos toliau sieks, kad būtų aiškiau apibrėžtas finansinės pagalbos, kuri 
Graikijoje vadinama „pronia“, pobūdis ir sąlygos, ir informuos Parlamentą, kai tik bus gauta 
nauja informacija.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d. 

„Nuo paskutinio pasikeitimo informacija Komisijos tarnybos daug kartų susisiekė su peticijos 
pateikėju ir Graikijos valdžios institucijomis, siekdamos išsiaiškinti peticijos pateikėjo padėtį. 

Dėl prašymo skirti invalidumo pensiją Graikijoje, Graikijos valdžios institucijos patvirtino,
kad peticijos pateikėjas neturi pakankamo draudimo laikotarpio teisei į išmokas pagal 
Graikijos teisės aktus įgyti. Graikijos valdžios institucijos pateikė įrodymų, kad jos, 
siekdamos atsižvelgti į kitus draudimo laikotarpius ir sudaryti galimybę peticijos pateikėjui 
įgyti teisę į išmokas pagal Graikijos teisės aktus, kreipėsi į kompetentingas Rumunijos 
institucijas siekdamos pasikeisti informacija apie peticijos pateikėjo draudimo laikotarpius 
[Graikijos valdžios institucijos perdavė formas E204, E205, E213 ir kitus dokumentus 
(sprendimas dėl peticijos pateikėjo invalidumo laipsnio) ir paprašė Rumunijos valdžios 
institucijų atsiųsti formą E205 ir bet kokius galimus sprendimus dėl peticijos pateikėjo 
invalidumo pagal Rumunijos teisės aktus]. 

Dėl socialinės pagalbos išmokų pacientams, kuriems Graikijoje atliekama inkstų dializė 
(peticijos pateikėjo vadinamų „pronia / trofima“), Graikijos valdžios institucijos pateikė 
Komisijos tarnyboms ministro įsakymą, kuriuo nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. keičiamos 
taisyklės ir išplečiama šią pagalbą reglamentuojančių nuostatų taikymo sritis visų ES 
valstybių narių piliečių, gyvenančių Graikijoje, atžvilgiu.

Išvados
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Kompetentingos Graikijos valdžios institucijos nagrinėja peticijos pateikėjo prašymą skirti 
invalidumo pensiją. Teisės į Graikijos invalidumo pensiją suteikimas priklausys nuo to, ar 
peticijos pateikėjas buvo įgijęs papildomą draudimo laikotarpį pagal Rumunijos teisės aktus. 

Nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. socialinės paramos išmokos, skirtos pacientams, kuriems 
atliekama inkstų dializė, numatytos visiems ES valstybių narių piliečiams (įskaitant peticijos 
pateikėją), gyvenantiems Graikijoje.“


