
CM\810956LT.doc PE440.052v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.3.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0646/2009 dėl Vokietijos ir Šveicarijos socialinės apsaugos teisės
aktų neatitikimo, dėl kurio nukenčia kitoje valstybėje dirbantys asmenys
(gyvenantys Vokietijoje, o dirbantys Šveicarijoje), kurią pateikė Vokietijos pilietis 
Markus Sonnenschein profesinės sąjungos „Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten“ vardu, su 50 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticija skirta Vokietijos federalinei vyriausybei, Badeno-Viurtembergo žemės parlamentui ir 
Europos Parlamentui. Joje remiamasi Vokietijos piliečio, kuris dirbo Šveicarijoje viešojo 
maitinimo srityje, patyrė nelaimingą atsitikimą darbo vietoje ir tapo neįgaliu, atveju. Šis 
pilietis gauna neįgalumo pensiją iš Šveicarijos. Jis skundžiasi, kad Vokietijos valdžios
institucijos atsisako jam mokėti vaiko pašalpą dėl to, kad į Šveicarijos mokamą pensiją jau yra 
įtraukta vaiko pašalpos dalis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„ES socialinės apsaugos srities nuostatose įtvirtintas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne derinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali pati nustatyti 
savo socialinės apsaugos sistemos ypatumus, taip pat nuspręsti, kokias išmokas mokėti, 
kokius atitikties reikalavimus kelti, kaip šias išmokas skaičiuoti ir kokios turėtų būti įmokos. 
ES nuostatomis, visų pirm reglamentuose (EEB) Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72, įtvirtintos bendros 
taisyklės ir principai, kurių turi laikytis visos nacionalinės valdžios institucijos, taikydamos 
nacionalinę teisę. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinius teisės 
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aktus būtų laikomasi pagrindinių principų dėl lygybės ir nediskriminavimo.

Kalbant apie Šveicariją, pasakytina, kad minėti reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72
apskritai Šveicarijoje taikomi per Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos 
Konfederacijos susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo1, kaip nurodyta šio susitarimo
II priede.

Dėl išmokų šeimai Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 III antraštinės dalies 7 ir 8 skyriuose 
nustatytos išmokų šeimai koordinavimo taisyklės. Jeigu pagal daugiau nei vienos valstybės 
narės teisės aktus šeima turi teisę gauti išmokas šeimai, ji iš esmės gaus didžiausią numatytų 
išmokų sumą. Taikomos specialios sutapimo išvengimo taisyklės, pagal kurias nustatoma, 
kuri valstybė yra pirmoji kompetentinga (darbo vietos valstybė), o kuri antroji (nuolatinės 
gyvenamosios vietos valstybė), ir taip užkertamas kelias permokėjimui. Atsižvelgiant į
suteiktų išmokų sumą, antroji kompetentinga valstybė gali sumažinti skirtas išmokas iki 
tokios sumos, kurią moka pirmoji kompetentinga valstybė (žr. Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 76 straipsnį arba Reglamento (EEB) Nr. 574/72 10 straipsnį).

Vokietijai atstovaujantis Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 
narys, su kuriuo Komisijos tarnybos susisiekė, suteikė Komisijai informaciją apie atsakymą, 
kurį 2009 m. birželio 4 d. rašte Vokietijos vyriausybė pateikė Vokietijos parlamentui: 
Vokietijos vyriausybė rėmėsi šioje srityje kompetentingo Vokietijos Aukščiausiojo Teismo,
Bundesfinanzhof, priimtu sprendimu dėl šios bylos, kuris buvo pateiktas 2006 m. spalio 26 d. 
sprendimu. Bundesfinanzhof savo sprendime taikė Reglamento (EEB) Nr. 574/72
10 straipsnio 1 dalies a punktą teigdamas, kad sustabdyta teisė gauti Vokietijos skirtą vaiko 
pašalpą iki tokios sumos, kurią sudaro vaiko pašalpa, mokama pagal Šveicarijos teisės aktus, 
ir kad nėra numatyta teisės gauti Vokietijos skirtą vaiko pašalpą, jeigu vaiko pašalpa, kurią 
moka Šveicarija, yra didesnė.

Todėl Vokietijos teismas nepaneigė teisės į Vokietijos skirtą vaiko pašalpą, bet manė, kad 
Šveicarija yra pirmoji kompetentinga valstybė. Be to, kad išmokos nesutaptų, Vokietijos 
skirta vaiko pašalpa galėjo būti sumažinta tokia suma, kurią moka Šveicarija. Kadangi vaiko 
pašalpos dalis, iš kurios susideda Šveicarijos mokama išmoka, veikiausiai yra didesnė už 
Vokietijos skirtą išmoką arba lygiai jai, Vokietijai nebereikia mokėti jokios išmokos.

Šis vertinimas atitinka Bendrijos teisę, jeigu įvykdytos faktinės sąlygos, susijusios su 
Reglamento (EEB) Nr. 574/72 10 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų sutapimo taisyklių 
taikymu.

Klausimas, dėl kurio skundžiasi peticijos pateikėjas (t. y. dėl Šveicarijos mokamos
invalidumo pensijos, į kurią įtraukta Šveicarijos skirta vaiko pašalpa), priklauso nacionalinei 
kompetencijai, nes dėl to, kaip turi būti skiriamos išmokos, sprendžia Šveicarija.

Atsižvelgiant į peticijos pateikėjo išreikštą apgailestavimą dėl to, kad Šveicarijos ir Vokietijos 
socialinės apsaugos sistemos yra skirtingos, derėtų priminti, kad nėra suderintos Europos 
socialinės apsaugos sistemos. Dėl tos priežasties Bendrijos kompetencija yra socialinių 
sistemų koordinavimas, o ne jų derinimas.
                                               
1 OL L 114, 2002 4 30, p. 6.
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Remdamosi pirmiau išdėstytais faktais, Komisijos tarnybos pritaria Vokietijos vyriausybės 
nuomonei, kad nėra jokios būtinybės keisti nacionalinius ar ES teisės aktus, nes neatrodo, kad 
nagrinėjamas klausimas nėra struktūrinė problema ar netinkamo ES teisės aktų taikymo 
atvejis, jis kilo veikiau dėl neteisingo jų supratimo.

Vis dėlto, jei, atsižvelgdamas į paaiškinimus, peticijos pateikėjas dar kartą įvertins atitinkamo 
asmens bylą ir tebemanys, kad ES teisės aktai buvo taikomi netinkamai, jis raginamas atsiųsti 
Komisijos tarnyboms išsamią informaciją apie bylos aplinkybes, kad būtų galima ją nagrinėti 
toliau.

Išvados

Remdamasi gauta informacija, Komisija mano, kad peticija pateikta dėl neteisingo atitinkamų 
ES taisyklių supratimo. Todėl taisyklių keisti nereikia.“


