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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0330/2007, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Ion 
Anghel, par to, ka Grieķijas iestādes neievēro viņa tiesības uz sociālo 
nodrošinājumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņš likumīgi dzīvo Grieķijā kopš 1998. gada un ka 
viņš veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas kopš 2000. gada. 2003. gadā viņš smagi saslima 
un 2004. gada 1. aprīlī bija spiests pamest darbu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto, 
Grieķijas iestādes atteicās piešķirt viņam tiesības uz sociālo nodrošinājumu, pamatojot 
atteikumu ar to, ka tad, kad viņš saslima, viņš bija strādājis Grieķijā mazāk par 5 gadiem. 
Divos gadījumos lūgumraksta iesniedzējam atteica arī tiesības uz īpašo finansiālo atbalstu, ko 
piešķir nieru slimniekiem: pirmajā reizē tādēļ, ka Rumānija nebija Eiropas Savienības
dalībvalsts, un pēc 2007. gada 1. janvāra — tādēļ, ka Rumānija vēl nebija pilntiesīga ES 
locekle. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 3. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

„I. Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzējs ir Rumānijas valstspiederīgais, kurš apgalvo, ka no 1996. gada viņš 
dzīvo Grieķijā. Viņš tur ir strādājis un veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas laikposmā no 
2000. līdz 2004. gadam. Viņš ir saslimis un pārtraucis strādāt 2004. gadā.
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Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Grieķijas varas iestādes atteicās piešķirt viņam tiesības uz 
sociālo nodrošinājumu, pamatojot atteikumu ar to, ka tad, kad viņš saslima, viņš bija strādājis 
Grieķijā mazāk par 5 gadiem. Viņam atteica arī tiesības uz īpašo finansiālo atbalstu, ko 
piešķir nieru slimniekiem.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu
Komisija vērsusies ar lūgumu Grieķijas Nodarbinātības un sociālās aizsardzības ministrijā 
sniegt informāciju par šo gadījumu. Saskaņā ar tās sniegto atbildi, lūgumraksta iesniedzējs 
ticis apdrošināts Grieķijas sociālā nodrošinājuma iestādē kā laukstrādnieks (OGA) no 
2000. gada 1. janvāra. Lūgumraksta iesniedzējs pieteicās invaliditātes pensijas piešķiršanai un 
OGA pieņēmuma lēmumu par darba nespēju 2004. gada aprīlī. Lūgumraksta iesniedzējam 
invaliditātes pensija netika piešķirta, jo tajā laikā, kad viņš kļuva darbnespējīgs, viņš nebija 
veicis sociālos maksājumus 5 gadu laika posmā, kā to paredz Grieķijas likumi un nebija arī 
citu apdrošināšanas periodu, kurus varētu pieskaitīt.

Saskaņā ar Grieķijas ministra sniegto informāciju lūgumraksta iesniedzējs regulāri no 
2004. gada saņem nieru dialīzi, ko apmaksā OGA. No 2004. gada maija OGA ir maksājusi par 
viņa ārstēšanu un transporta izdevumus līdz slimnīcai nieru dialīzes veikšanai — ik mēnesi 
(EUR 410 mēnesī līdz 2007. gada janvārim un EUR 450 mēnesī kopš 2007. gada februāra).

Atbilde nesniedz informāciju par nosacījumiem sociālās palīdzības, kas Grieķijā pazīstama kā 
„pronia”, saņemšanai, ne arī par lūgumraksta iesniedzēja tiesībām uz to. Šķiet, ka Regulas 
(EK) Nr. 1408/711 materiālās darbības jomā nav apskatīts jautājums par sociālās palīdzības 
pabalstiem, tomēr Komisija lūgs atkal Grieķijas varas iestādēm paskaidrot šo pabalstu būtību 
un nosacījumus.

Tā kā Rumānija ir ES dalībvalsts kopš 2007. gada, un no 2007. gada 1. janvāra attiecībā uz 
Rumānijas valstspiederīgajiem piemērojama Regula (EEK) Nr. 1408/71, Grieķijas ministrs 
informē Komisiju par to, ka, ja lūgumraksta iesniedzējs no jauna iesniegs prasību invaliditātes 
pensijas piešķiršanai, Grieķijas varas iestādes izskatīs viņa jautājumu atbilstoši noteikumiem, 
kādus paredz Regula (EEK) Nr. 1408/71, kā arī ņems vērā apdrošināšanas periodus, kuru 
laikā lūgumraksta iesniedzējs ir veicis maksājumus, saskaņā ar jebkuras dalībvalsts tiesību 
aktiem.

Invaliditātes sistēmas Eiropas Savienības dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas. Tomēr tā dalībvalsts
iestāde, kur tiek prasīta invaliditātes pensija, ņem vērā apdrošināšanas periodus vai 
dzīvesvietu, kur prasītājs ir veicis iemaksas atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, lai iegūtu 
tiesības uz pensiju.

Komisijas dienesti nevar apstrīdēt Grieķijas varas iestāžu lēmumu, jo lūgumraksta iesniedzējs 
nav izpildījis noteikumus invaliditātes pensijas saņemšanai, jo viņš zaudējis darba spējas 

                                               
1 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 
darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, OV L 149, 5.7.1971., 
2. lpp.; regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1992/2006, OV L 392, 30.12.2006., 1. lpp.
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Grieķijas tiesību aktu lokā un nebija arī citu apdrošināšanas periodu, kurus varētu pieskaitīt 
Grieķijas periodam Kopienas tiesību aktu lokā.

Kā norādījis Grieķijas ministrs, lūgumraksta iesniedzēja situācija ir mainījusies 2007. gada 
1. janvārī līdz ar Rumānijas iestāšanos ES un viņš var iesniegt jaunu prasību invaliditātes 
pensijas piešķiršanai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1408/71 94. pantu. Ja ir apdrošināšanas 
periods, kas uzkrāts Rumānijā, tas tiks pieskaitīts Grieķijas apdrošināšanas periodam, tādējādi 
lūgumraksta iesniedzējs atbilst prasībai par 5 gadu apdrošināšanas maksājumu perioda 
nodrošinājumu, lai varētu pieteikties invaliditātes pensijai.

III. Secinājumi
Komisija nav atklājusi Kopienas tiesību aktu pārkāpumus sociālās nodrošināšanas jomā. 
Lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt jaunu prasību invaliditātes pensijas saņemšanai, ja 
Rumānijā uzkrāts apdrošināšanas periods, ko Grieķijas varas iestādes varētu pieskaitīt 
Grieķijas apdrošināšanas periodam, lai sasniegtu obligāto minimumu.

Komisijas dienesti turpmāk skaidros finansiālā atbalsta būtību un noteikumus tā saņemšanai, 
kas pazīstams Grieķijā kā „pronia”, kā arī informēs Parlamentu par jauno informāciju.”

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

„Kopš sava iepriekšējā paziņojuma Komisijas dienesti ir vairākkārt sazinājušies ar 
lūgumraksta iesniedzēju un Grieķijas varas iestādēm, lai noskaidrotu lūgumraksta iesniedzēja 
situāciju.

Attiecībā uz pieteikumu invaliditātes pensijas saņemšanai Grieķijā minētās iestādes 
apstiprināja, ka lūgumraksta iesniedzējam nebija pietiekama apdrošināšanas perioda saskaņā 
ar Grieķijas tiesību aktiem, lai saņemtu pabalstu. Lai ņemtu vērā apdrošināšanas periodus un 
dotu lūgumraksta iesniedzējam tiesības saņemt pabalstu saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem, 
Grieķijas varas iestādes iesniedza apliecinājumu, ka ir sazinājušās ar kompetentajām 
Rumānijas varas iestādēm informācijas apmaiņas nolūkā attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja 
apdrošināšanas periodiem (Grieķijas varas iestādes nosūtīja veidlapas Nr. E204, Nr. E205, 
Nr. E213 un citus dokumentus (lēmumu par invaliditātes pakāpi) un pieprasīja Rumānijas 
varas iestādēm veidlapu Nr. E205 un jebkādu iespējamo lēmumu par lūgumraksta iesniedzēja 
invaliditāti saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem).

Attiecībā uz sociālās palīdzības pabalstu pacientiem, kam tiek veikta nieru dialīze Grieķijā (ko 
lūgumraksta iesniedzējs sauc par „pronia/trofima”), Grieķijas varas iestādes iesniedza 
Komisijas dienestiem ministrijas rīkojuma tekstu, ar ko groza noteikumus un paplašina to 
personu loku, kurām ir tiesības uz šo palīdzību, attiecinot to uz visiem Grieķijā dzīvojošiem 
ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot ar 2009. gada augustu.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzēja prasību par invaliditātes pensiju pašlaik izskata Grieķijas 
kompetentās iestādes, un pensijas piešķiršana atkarīga no tā, vai ir uzkrāts papildu 
apdrošināšanas periods saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem.
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Sociālās palīdzības pabalstu pacientiem, kam tiek veikta nieru dialīze, kopš 2009. gada 
augusta piešķir visiem Grieķijā dzīvojošiem ES pilsoņiem, un tas attiecas arī uz lūgumraksta 
iesniedzēju.”


