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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1549/2009 dėl Nyderlanduose našlėms iš užsienio skiriamos mirusiojo 
giminaičiams priklausančios pensijos, kurią pateikė Vokietijos pilietė Mateja 
Mark

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra Vokietijos pilietė ir gauna našlės pensiją iš Nyderlandų, nes jos vyras 
anksčiau yra dirbęs Nyderlanduose. Ši pensija pagrįsta dabar iš dalies pakeistais Nyderlandų 
teisės aktais. Vis dėlto, kai jai sukaks 65 m., pensija iš Nyderlandų nebebus mokama. Pasak 
peticijos pateikėjos, našlės iš Nyderlandų šias išmokas gauna ir toliau, nepaisant to, ar jos per 
savo gyvenimą yra dirbusios ar ne. Nutraukus šios pensijos mokėjimą, jos pajamos gerokai 
sumažės. Pasak peticijos pateikėjos, našlės iš užsienio, kurios analogiškomis aplinkybėmis 
gauna pensiją iš Vokietijos, ją gauna iki pat savo mirties. Peticijos pateikėja mano, kad tokia 
sistema neteisinga ir diskriminacinė. Ji prašo Europos Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Nuo 1996 m. liepos 1 d. Nyderlandų Bendrasis įstatymas dėl našlių ir našlaičių (ol. 
Algemene Weduwen en Wezenwet) pakeistas Bendruoju įstatymu dėl maitintojo netekusių 
asmenų (Algemene Nabestaandenwet). Nauju Bendruoju įstatymu dėl maitintojo netekusių 
asmenų siekiama nustatyti maitintojo netekusių asmenų draudimą; įstatymas taikomas 
maitintojo netekusiems asmenims, kurie nepajėgia patys savęs išlaikyti. Bet kokiu atveju 
maitintojo netekusiems asmenims skirtos išmokos nebebus mokamos, kai tokiems asmenims 
sueis 65 metai, Nyderlanduose nustatytas pensinis amžius. Sulaukęs tokio amžiaus pagal 
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Nyderlandų teisės aktus apdraustas maitintojo netekęs asmuo įgis teisę gauti senatvės pensiją.
Ši sąlyga nėra nauja palyginti su Bendruoju įstatymu dėl našlių ir našlaičių.

Pagal ES teisę socialinės apsaugos srityje numatomas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne suderinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali pati nustatyti 
savo socialinės apsaugos sistemos aspektus, įskaitant teikiamų išmokų rūšis, tinkamumo 
kriterijus, išmokų apskaičiavimo būdus ir mokėtinas įmokas. ES teisės aktų nuostatomis, 
konkrečiai Reglamentu (EB) Nr. 883/2004, nustatomos bendros taisyklės ir principai, kurių, 
taikydamos nacionalinės teisės aktus, privalo laikytis visos nacionalinės valdžios institucijos.
Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus būtų paisoma 
pagrindinių vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų. Taip užtikrinama, kad taikant 
skirtingus nacionalinės teisės aktus nebūtų daromas neigiamas poveikis asmenims, kurie 
naudojasi teise laisvai judėti Europos Sąjungoje.

Kalbant apie Reglamentą (EB) Nr. 883/2004, Mateja Mark pati nepasinaudojo savo teise į 
laisvą judėjimą. Jai, kaip pasienio darbuotojo šeimos narei, netaikomos II antraštinėje dalyje 
pateiktos nuostatos dėl taikytinų teisės aktų. Todėl, kai peticijos pateikėja gaudavo 
Nyderlandų ir Vokietijos mokamas maitintojo netekusio asmens išmokas, jai toliau buvo 
taikomi valstybės narės, kurioje ji gyvena (Vokietijos), socialinę apsaugą reglamentuojantys 
teisės aktai. Kadangi peticijos pateikėjai niekada nebuvo taikomi Nyderlandų socialinę 
apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, Nyderlanduose ji neįgijo teisės į pensiją, kuria 
remiantis jai galėtų būti suteikta teisė nuo 65 metų gauti senatvės pensiją. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ne kartą yra pareiškęs, kad SESV 48 straipsnis (buvęs 
EB sutarties 42 straipsnis), kuriuo grindžiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004, neturi įtakos 
materialiesiems ir procedūriniams atskirų valstybių narių socialinės apsaugos sistemų 
skirtumams ir joms priklausančių apdraustų asmenų teisėms. SESV 48 straipsniu 
negarantuojama, kad veiklos perkėlimas arba gyvenamosios vietos perkėlimas visais atvejais 
neišliks neutralus socialinės apsaugos atžvilgiu. Svarbiausia tai, kad susijęs asmuo nepatektų į 
blogesnę padėtį palyginti su valstybės narės, kurioje jis vykdo veiklą arba į kurią jis persikėlė 
gyventi, piliečiais (sprendimai bylose C-3/08 Leyman, C-393/99 ir C-394/99, Hervein).

Peticijos pateikėja turi teisę gauti maitintojo netekusio asmens išmokas tokiomis pat 
sąlygomis kaip ir kiti Nyderlandų maitintojo netekę asmenys. Antra, Bendrajame įstatyme dėl 
senatvės pensijos nustatytos prisijungimo prie sistemos sąlygos vienodai taikomos tiek 
Nyderlandų piliečiams, tiek ne piliečiams.

1989 m. rugpjūčio 2 d. pagal Nyderlandų Bendrąjį įstatymą dėl senatvės pensijos sutuoktinių 
draudimo duomenis imta registruoti atskirai. Iš peticijoje pateiktos informacijos matyti, kad 
peticijos pateikėja tapo našle 1989 m. Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 VI priedo pereinamojo 
laikotarpio nuostata numatomas dirbančio asmens, kuris yra iš anksto apsidraudęs pagal 
privalomo socialinio draudimo sistemą ir kuris gyvena kitoje nei Nyderlandai valstybėje 
narėje, sutuoktinio savanoriškas draudimas su sąlyga, kad dirbantis asmuo 1989 m. rugpjūčio 
2 d. buvo apsidraudęs. Savanoriškas draudimas nenutrūksta, jei dirbančio asmens privalomas 
draudimas nutrūksta jam mirus, tačiau bet kokiu atveju nutrūksta dieną, kurią savanoriškai 
apdraustam asmeniui sukanka 65 metai. Iš peticijoje pateiktos informacijos nematyti, kad 
peticijos pateikėja pasinaudojo galimybe apsidrausti savanorišku draudimu, kuria remdamasi 
ji galėjo būti apdrausta Nyderlanduose kaip pasienio darbuotojo sutuoktinė.
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Išvados

Remdamasi pateikta informacija Komisija nenustatė, kad būtų buvę neteisingai taikyti ES 
reglamentai, skirtis socialinės apsaugos sistemoms koordinuoti, nes Nyderlandų Bendrasis 
įstatymas dėl maitintojo netekusių asmenų buvo taikomas taip, kaip būtų buvęs taikomas 
Nyderlandų piliečiams.“


