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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0967/2009 dėl peticijos pateikėjo problemų, susijusių su 
Nyderlandų ir Belgijos socialinės rūpybos institucijomis, kurią pateikė 
Belgijos pilietis Jurgen De Ceuninck

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, registruotas Belgijoje kaip neįgalus asmuo, gyvena Nyderlanduose nuo 
2005 m. Jam teko susidurti su didelėmis problemomis dėl jam priklausančios Belgijoje 
mokamos pašalpos, kurios mokėjimas staiga nutrauktas, o Nyderlandų ir Belgijos atsakingos 
institucijos kaltina viena kitą dėl atsiradusių nesklandumų. Peticijos pateikėjo skundai 
įvairioms susijusioms institucijoms lieka nenagrinėti, o konkrečių veiksmų, kurie buvo 
pažadėti, nesiimama. Belgijos ombudsmenas netgi nesiteikė atsakyti. Šiuo metu peticijos 
pateikėjas apimtas nevilties kreipiasi pagalbos į Europos Parlamentą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad nuo to laiko, kai jis persikėlė gyventi į Nyderlandus, 
buvo nutrauktas jam priklausančios Belgijoje mokamos neįgalumo išmokos mokėjimas. 

Bendrijos socialinės apsaugos srities nuostatose numatytas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne jų derinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali pati nustatyti 
savo šalies socialinės apsaugos sistemos ypatumus, visų pirma asmenis, kurie turi būti 
draudžiami pagal tos šalies teisės aktus, išmokas, kurios turėtų būti mokamos ir kokiomis 
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sąlygomis bei kokios įmokos turėtų būti mokamos.  Tačiau ES teisėje, visų pirma 
reglamentuose (EEB) Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72, nustatytos bendrosios taisyklės ir principai, 
kurių reikia laikytis, taikant nacionalinius įstatymus.  Šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, 
kad, taikant skirtingų šalių teisės aktus, nebūtų pakenkta žmonėms, kurie naudojasi savo 
laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise.  

Be kitų Reglamente (EEB) Nr. 1408/71 nustatytų principų, jame įtvirtintas principas, kad 
apdraustam asmeniui taikytini tik vienos valstybės narės socialinės apsaugos sistemą 
reglamentuojantys teisės aktai bei išmokų pinigais, kaip antai ligos išmokų pinigais ir pensijų 
eksporto principas. Tai reiškia, kad valstybė narė negali nutraukti ligos išmokos pinigais arba 
neįgalumo išmokos mokėjimo vien dėl to, kad išmokos gavėjas persikėlė gyventi į kitą 
valstybę narę.

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija negalima aiškiai nustatyti nei kokią išmoką 
šis asmuo turėjo gauti (ligos išmoką pinigais ar neįgalumo pensiją), nei priežasčių, dėl kurių 
išmokų mokėjimas buvo nutrauktas.

Komisijos tarnybos susisieks su Belgijos valdžios institucijomis, siekdamos gauti daugiau 
informacijos apie peticijos pateikėjo padėtį. Remdamosi gauta informacija, tarnybos ištirs, ar 
Belgijos valdžios institucijų sprendimas nutraukti išmokų mokėjimą neprieštarauja ES teisės 
aktams.

Komisijos tarnybos susisieks su Belgijos valdžios institucijomis ir paprašys suteikti daugiau 
informacijos apie peticijos pateikėjo padėtį, atsižvelgiant į ES teisę.“

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

„Reglamente (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nustatytos 
bendros taisyklės ir principai, kurių turi laikytis visos nacionalinės valdžios institucijos, 
taikydamos nacionalinės teisės aktus. Šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad taikant 
skirtingų šalių teisės aktus nebūtų pakenkta asmenims, kurie naudojasi savo laisvo judėjimo 
Europos Sąjungoje teise.  

Atsižvelgdama į peticijos pateikėjo prašymą ir siekdama nagrinėti šį klausimą, Komisija 
susisiekė su Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos Belgijai 
atstovaujančiu nariu. Belgijos federalinė viešoji socialinės apsaugos tarnyba, kompetentinga 
institucija, atsakinga už socialinės apsaugos sistemas Belgijoje, pranešė Komisijai, kad 
peticijos pateikėjas turi teisę į neįgalumo pašalpą Belgijoje nuo 2003 m. gegužės 2 d. ir 
laikinai iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. Institucija susisiekė su kompetentinga įstaiga siekdama 
patikrinti, ar neįgalumo pašalpa buvo mokama nuo 2003 m. gegužės 2 d. Kompetentinga 
įstaiga patvirtino, kad paskutinis mokėjimas atliktas 2010 m. birželio 30 d. Jeigu pašalpos 
mokėjimas tam tikru laiku buvo sustabdytas, šis sustabdymas turėtų būti siejamas su 
administracine problema, su kuria kompetentinga institucija susidūrė, vėluodama gauti 
administracinę arba medicininę informaciją. Kompetentinga įstaiga patvirtino, kad visi 
sustabdyti mokėjimai, kurie buvo numatyti nuo 2003 m. gegužės 2 d., buvo tvarkingi.

Tačiau Federalinė viešoji socialinės apsaugos tarnyba pabrėžė, kad 2010 m. rugpjūčio 31 d. 
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peticijos pateikėjas nebeturės teisės į neįgalumo pašalpą. Kadangi jis gyvena Nyderlanduose, 
kompetentinga institucija paprašė, kad Nyderlandų darbuotojų draudimo įgyvendinimo 
institutas (UWV) atliktų medicininę apžiūrą, kurią reikia atlikti skiriant UWV pašalpą. Jeigu 
peticijos pateikėjas neatsiliepia į kvietimą atlikti medicininę apžiūrą, Belgijos teisės aktuose 
nustatyta, kad pašalpos mokėjimas sustabdomas, kol jis atsilieps į kvietimą. Todėl svarbu, kad 
peticijos pateikėjas atsilieptų į šį kvietimą ir neprarastų teisės į neįgalumo pašalpą. Neįgalumo 
pašalpa bus toliau mokama, kol Belgijos kompetentinga institucija, remdamasi medicininės 
apžiūros rezultatais ir kita svarbia informacija, priims naują sprendimą dėl peticijos pateikėjo 
neįgalumo laipsnio.

Remiantis pirmiau pateikta informacija, neįgalumo pašalpos mokėjimas peticijos pateikėjui 
laikinai sustabdytas ne dėl to, kad peticijos pateikėjas gyvena kitoje valstybėje narėje, o ne 
toje, kuri skiria neįgalumo pašalpą. Už socialinės apsaugos sistemų organizavimą atsakingos 
valstybės narės. Nėra jokių požymių, kad peticijos pateikėjo atveju nebuvo laikomasi 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 taisyklių dėl gyvenamosios vietos sąlygos atsisakymo. 

Vis dėlto jeigu atrodo, kad su neįgalumo pašalpos mokėjimu susijusios administracinės 
problemos yra struktūrinio pobūdžio, peticijos pateikėjas raginamas atsiųsti Komisijai 
atitinkamą informaciją. Tuomet Komisija kartu su Administracinės komisijos nariu dar kartą 
imsis nagrinėti šį klausimą.

Išvados

Komisija negalėjo nustatyti jokių Bendrijos nuostatų socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo srityje pažeidimų.“


