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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas serga autoimunine liga ir dabar kaip buvęs Vokietijos ir Nyderlandų 
pasienio darbuotojas susiduria su atsakomybės už socialinės apsaugos išmokas problemomis.
Tačiau peticijos pateikėjas nepateikia jokių konkrečių problemų, su kuriomis susiduria, 
pavyzdžių.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„ES socialinės apsaugos srities teisėje numatytas socialinio draudimo sistemų koordinavimas, 
o ne derinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali laisvai nustatyti savo socialinės 
apsaugos sistemų aspektus, įskaitant tai, kokios išmokos bus mokamos, tinkamumo šioms 
išmokoms gauti sąlygas, kaip šios išmokos skaičiuojamos ir kiek įmokų turėtų būti mokama. 
ES teisėje, visų pirma Reglamentais (EB) Nr. 883/2004 ir Nr. 987/2009, nustatytos bendros 
taisyklės ir principai, kurių visos nacionalinės valdžios institucijos turi laikytis taikydamos 
nacionalinę teisę. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant įvairius nacionalinius teisės 
aktus būtų laikomasi pagrindinių vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų. 
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Komisijos tarnybos susisiekė su Nyderlandų valdžios institucijomis siekdamos išsiaiškinti šį 
klausimą. Nyderlandų valdžios institucijos atsakė, kad kompetentinga Nyderlandų institucija, 
Darbuotojų draudimo agentūra (ol. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV), 
išnagrinėjo peticijos pateikėjo atvejį ir todėl dabar UWV moka peticijos pateikėjui viso 
dydžio nedarbingumo išmokas.

Gali būti, kad peticiją pateikti paskatino tai, kad tuo metu peticijos pateikėjas nebuvo iš 
kompetentingos Nyderlandų institucijos gavęs susijusio laiško dėl to, kad dėl klaidos laiškas 
peticijos pateikėjui buvo nusiųstas adresu Nyderlanduose, o ne teisingu adresu Vokietijoje. 
Nyderlandų institucija UWV patikino, kad šį klaida ištaisyta.

Išvada

Atsižvelgdamos į iš Nyderlandų valdžios institucijų gautą informaciją, Komisijos tarnybos 
mano, kad peticijos pateikėjo problemos, susijusios su jo socialinės apsaugos išmokomis, 
dabar išspręstos, todėl ES teisės pažeidimo nėra.“


