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Bendrijoje, principų nesilaikymo, kurią pateikė Lenkijos pilietė Henryka 
Magdalena Andersen

Peticija Nr. 0799/2010 dėl Danijos nuostatų, kuriomis reguliuojamos sumažintos 
pensijos ir kuriomis nesilaikoma Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl 
socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir 
jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, principų, kurią pateikė Danijos pilietė 
Britta Schulz

1. Peticijos Nr. 0595/2010 santrauka

Peticijos pateikėja, kuri 18 metų gyvena Danijoje, nurodo Danijos pensijos skyrimo 
taisykles, pagal kurias teisė į pensiją suteikiama atsižvelgiant į metus, kuriuos asmuo 
nuolat gyvena Danijoje. Nesvarbu, ar asmuo turi darbą, ar moka mokesčius. Jei asmuo 
negyveno Danijoje tam tikrą įstatyme nustatytą metų skaičių, jam mokama sumažinta 
pensija. Peticijos pateikėja pažymi, kad šiuo atveju prieštaraujama Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį 
dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, principams. Visų 
pirma ji nurodo reglamento 3 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad „laikantis šio 
reglamento specialių nuostatų, vienos iš valstybių narių teritorijoje gyvenantiems 
asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, pagal bet kurios valstybės narės teisės 
aktus priklauso tos pačios prievolės ir jie naudojasi tomis pačiomis teisėmis į išmokas 
kaip ir tos valstybės piliečiai“, ir 4 straipsnį (Reguliavimo sritys) bei 46 straipsnį (Išmokų 
skyrimas). Be to, peticijos pateikėja pabrėžia, kad asmenys, gaunantys sumažintą pensiją 
Danijoje, iš dalies turi gyventi skurdžiai, gaudami du trečdalius ar tik trečdalį pensijos, 
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kuri mokama anksčiau išėjus į pensiją, ar senatvės pensijos, nors reglamento 
50 straipsnyje teigiama, kad „išmokų gavėjui, kuriam taikomas šis skyrius, valstybėje, 
kurios teritorijoje jis gyvena ir pagal kurios teisės aktus jam priklauso išmoka, negali būti 
paskirta mažesnė nei minimali išmoka, nustatyta pagal tuos teisės aktus už draudimo 
laikotarpį, atitinkantį visus draudimo laikotarpius, įskaitytus mokant pagal ankstesnius 
straipsnius. Tos valstybės kompetentinga įstaiga, kai būtina, gavėjo gyvenimo jos 
teritorijoje laikotarpiu moka priedą, lygų pagal šį skyrių mokamų išmokų bendro dydžio 
ir minimalios išmokos dydžio skirtumui.“ Todėl peticijos pateikėja ragina Europos 
Parlamentą imtis reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad Danijos valdžios institucijos 
laikytųsi taikytinų ES teisės aktų.
Peticijos Nr. 0799/2010 santrauka
Peticijos pateikėja yra Danijos pilietė, tačiau yra kilusi iš Pietų Šlėzvigo (Vokietija), kur 
ji dirbo Danijos visuomenės interesui Danijos mažumų remiamoje organizacijoje „Dansk 
Skoleforening“ (Danijos mokyklų asociacija). Šiuo metu Danijoje gyvenanti peticijos 
pateikėja daro nurodą į Danijos pensijų taisykles, pagal kurias teisė į pensiją įgyjama 
pagal nuolat Danijoje gyventų metų skaičių. Nesvarbu, ar asmuo turi darbą, ar moka 
mokesčius. Jei asmuo negyveno Danijoje įstatymų reikalaujamo metų skaičiaus, mokama 
sumažinta pensija (dan. brøkpension).  Peticijos pateikėja mano, kad tokia padėtis 
prieštarauja vienodo požiūrio principams ir Tarybos reglamentui (EEB) Nr. 1408/71 dėl 
socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų 
šeimos nariams, judantiems Bendrijoje. Peticijos pateikėja taip pat teigia, kad „pradžios 
pagalba“, t. y. viešoji išmoka, mokama po 2002 m. liepos 1 d. į Daniją imigravusiems 
asmenims, daro gėdą Danijai kaip gerovės valstybei. Todėl peticijos pateikėja prašo 
Europos Parlamentą imtis reikalingų priemonių ir užtikrinti, kad Danijos valdžios 
institucijos laikytųsi šios srities ES taisyklių turinio ir formos.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0595/2010 paskelbta priimtina 2010 m. spalio 4 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

Peticija Nr. 0799/2010 paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

 „Peticijos

Abi peticijų pateikėjos gauna Danijos neįgalumo pensiją (førtidspension). Kadangi jos tam 
tikrais laikotarpiais gyveno ne Danijoje (viena peticijos pateikėja gimė Lenkijoje, kita –
Vokietijoje, bet abi jos vėliau persikėlė gyventi į Daniją), joms mokama tik dalis visos 
Danijos įstatymų nustatytos neįgalumo pensijos sumos. Peticijų pateikėjų nuomone, tai rodo 
nepagrįstai nevienodą požiūrį į jas dėl to, kad jos tam tikrais laikotarpiais negyveno Danijoje, 
todėl tai yra netiesioginė diskriminacija, uždrausta Reglamento (EB) Nr. 883/20041

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo, OL L 200, 2004 6 7, p. 1, su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) 
Nr. 988/2009 (OL L 284, 2009 10 30, p. 43).
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4 straipsniu (iki 2010 m. gegužės 1 d. – Reglamento (EEB) Nr. 1408/711 3 straipsniu) ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 45 straipsniu ir (arba) SESV 21 straipsniu.

Kartu su neįgalumo pensijomis peticijų pateikėjos gauna priedą pagal Danijos aktyvios 
socialinės politikos įstatymo (lov om aktiv socialpolitik) 27a straipsnį, kuris joms skiriamas, 
nes jos gauna tik dalį visos neįgalumo pensijos sumos. Peticijų pateikėjos mano, kad šio 
priedo apskaičiavimo tvarka yra neteisinga. Jų nuomone, šis priedas prie dalinės neįgalumo 
pensijos (kurią jos gauna) turėtų būti apskaičiuojamas kaip trūkstama suma iki visos 
neįgalumo pensijos.

Be to, jų nuomone, pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 58 straipsnį (iki 2010 m. gegužės 
1 d. – Reglamento (EB) Nr. 1408/71 50 straipsnį) kompetentinga Danijos institucija privalo
mokėti joms dalinės neįgalumo pensijos priedą, apskaičiuotą kaip trūkstamą sumą iki visos 
neįgalumo pensijos.

Viena peticijos pateikėja rašo apie savo mokestinę prievolę Danijoje po to, kai jai taip pat 
skirta Lenkijos neįgalumo pensija. Ji paaiškina, kad Danijoje buvo įteisintas jos mokėtinas 
gyventojų pajamų mokestis, todėl perskaičiuotos kai kurios išmokos. Peticijos pateikėjos 
nuomone, jos mokamų mokesčių nuo Lenkijos pensijos bendra suma yra per didelė.

Kitos peticijos pateikėja mini savo darbo laikotarpius Dansk Skoleforening for Sydslesvig
(Pietų Šlėzvigo Danijos mokyklų asociacijoje) Vokietijoje. Pagal Danijos įstatymus tokius 
darbo laikotarpius tam tikromis aplinkybėmis galima laikyti darbo Danijos visuomenės 
interesui laikotarpiais, todėl jie įtraukiami nustatant teises gauti Danijos senatvės ir (arba) 
neįgalumo pensiją. Tačiau kompetentinga Danijos institucija, remdamasi tuo, kad peticijos 
pateikėja tuo metu, kai dirbo Vokietijoje, buvo apdrausta pagal Vokietijos įstatymus, atsisako 
pripažinti šiuos darbo laikotarpius nustatydama jos teises gauti pensiją Danijoje.

Komisijos pastabos

a) Ribota Europos Sąjungos kompetencija socialinės apsaugos srityje

Europos Sąjungos kompetencija socialinės apsaugos srityje yra ribota. Iš tiesų, kaip ne kartą 
patvirtino Teisingumo Teismas2, Sutartyse nustatyta, kad valstybių narių teisės aktai turi būti 
koordinuojami, tačiau nereikalaujama jų suderinti. Todėl tarp valstybių narių socialinės 
apsaugos sistemų yra skirtumų; atitinkamai skiriasi valstybėse narėse dirbančių asmenų teisės. 
Konkrečių valstybių narių socialinės apsaugos sistemų esminiai ir procedūriniai skirtumai, 
taigi ir valstybėse narėse dirbančių asmenų teisės, nepriklauso nuo Sutarčių.

                                               
1 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo 
pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems 
Bendrijoje (OL L 28, 1997 1 30, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 592/2008 
(OL L 177, 2008 7 4, p. 1).
2 Žr. tik 1986 m. sausio 15 d. Sprendimo byloje 41/84 Pinna v Caisse d'allocations familiales de la 
Savoie, Rink. p. 16, 20 punktą; 1997 m. sausio 30 d. sprendimo byloje C-340/94 de Jaeck prieš Staatssecretaris 
van Financiën, Rink. p. I-495, 18 punktą; 1997 m. sausio 30 d. sprendimo byloje C-221/95 Institut National 
d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants prieš Hervein, Rink. p. I-635, 16 punktą.
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b) Laikotarpių sumavimo principas, taikomas nustatant teisę gauti senatvės ir neįgalumo 
išmokas

Socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės dėl senatvės ir neįgalumo išmokų1 visada buvo 
pagrįstos principu, kad asmuo, kuriam per visą gyvenimą buvo taikomi daugiau kaip vienos 
valstybės narės socialinės apsaugos įstatymai, atskirai gauna kiekvienos iš šių valstybių narių 
išmoką (paprastai pensiją), apskaičiuojamą pagal atitinkamoje valstybėje narėje įgytą 
draudimo laikotarpį. 

Ypač skiriant senatvės ir neįgalumo išmokas, pagal daugumos valstybių narių įstatymus teisė 
gauti išmoką įgyjama tik jei asmuo bent nustatytą minimalų laikotarpį buvo apdraustas, dirbo 
pagal darbo sutartį, vertėsi savarankišku darbu arba gyveno šalyje (tokios nuostatos galioja ir 
Danijoje). Pagal laikotarpių sumavimo principą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
6 straipsnyje (iki 2010 m. gegužės 1 d. – Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 45 straipsnio 
1 dalyje), tokia valstybė narė, suteikdama teisę gauti išmoką, turi atsižvelgti į reikiamo dydžio 
laikotarpius, kuriais asmuo buvo apdraustas, dirbo pagal darbo sutartį, vertėsi savarankišku 
darbu arba gyveno kitoje valstybėje narėje (t. y. tiek, kiek bendras pagal valstybės narės teisės 
aktus įgytas laikotarpis yra trumpesnis už minimalų laikotarpį).

Būtina pabrėžti, kad šis laikotarpių sumavimo principas nereiškia, kad į vienoje valstybėje 
narėje įgytus laikotarpius reikia atsižvelgti kitoje valstybėje narėje, kurios kompetentinga 
institucija apskaičiuoja asmeniui mokėtiną išmoką2. Jei į kitoje valstybėje narėje įgytus 
laikotarpius būtų atsižvelgiama apskaičiuojant pensijos sumą, tai reikštų, kad kiekviena 
atskira valstybės narės išmoka asmeniui būtų apskaičiuojama pagal visose valstybėse narėse 
įgytų visų laikotarpių sumą. Kitaip tariant, atitinkamas asmuo gautų kelias pensijas ir jos visos 
būtų apskaičiuotos pagal visą jo profesinės veiklos laikotarpį. Tai ne tik aiškiai prieštarautų 
taisyklei, kad pagal Europos Sąjungos socialinio draudimo srities teisės aktus asmuo jokiomis 
aplinkybėmis negali gauti kelių tos pačios rūšies išmokų už vieną ir tą patį draudimo 
laikotarpį (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 10 straipsnis, iki 2010 m. gegužės 1 d. –
Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 12 straipsnis), bet ir būtų iš esmės pažeistos nacionalinių 
išmokų apskaičiavimo nuostatos (vadinamoji „proporcingoji išmoka“) pagal Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 52 straipsnį (iki 2010 m. gegužės 1 d. – Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 
46 straipsnį). Todėl laikotarpių sumavimas ir pensijos, kurią turi mokėti valstybė narė, 
apskaičiavimas yra du atskiri dalykai. Laikotarpiai, susumuoti pagal Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 6 straipsnį (iki 2010 m. gegužės 1 d. – Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 
45 straipsnio 1 dalį), turi tiesioginę reikšmę tik kol įgyjamas minimalus laikotarpis, 
reikalingas išmokai gauti (teisės „įgijimas“), bet apskaičiuojant konkrečią išmokos sumą į 
juos neatsižvelgiama.

Remiantis Komisijos turima informacija, visą Danijos įstatymų nustatytą neįgalumo pensijos 
                                               
1 Įsidėmėtina, kad kitokios taisyklės taikomos neįgalumo išmokoms pagal vadinamuosius „A tipo teisės 
aktus“, pagal kuriuos neįgalumo išmokų dydis nepriklauso nuo draudimo ar gyvenimo laikotarpių trukmės ir 
kurie aiškiai nurodyti Reglamento (EB) Nr. 883/2004 VI priede, žr. Reglamento (EB) Nr. 883/2004 44 straipsnio 
1 dalį. Šiuo atveju tai nesvarbu, nes Reglamento (EB) Nr. 883/2004 VI priede nėra įrašų apie Danijos teisės 
aktus.
2 Šioms peticijoms netaikomos specialios taisyklės vis dėlto taikomos, kai laikotarpiai yra trumpesni nei 
vienų metų, žr. Reglamento (EB) Nr. 883/2004 57 straipsnį (iki 2010 m. gegužės 1 d. – Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 48 straipsnį).
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sumą pagal Danijos įstatymus dėl neįgalumo išmokų turi teisę gauti asmenys, gyvenę 
Danijoje bent keturias penktąsias (4/5) viso laikotarpio nuo tada, kai jiems sukako 15 metų, 
iki neįgalumo . Jei asmuo Danijoje gyveno trumpiau nei keturias penktąsias (4/5) viso 
laikotarpio nuo 15 metų iki neįgalumo, jis gauna dalį visos neįgalumo pensijos sumos. Ši dalis 
apskaičiuojama pagal tikrąjį laikotarpį, kurį atitinkamas asmuo gyveno Danijoje nuo 15 metų 
iki neįgalumo, padalijus iš 4/5 viso laikotarpio nuo 15 metų iki neįgalumo.

Pagal šias Danijos įstatymų nustatytas taisykles peticijų pateikėjos atitinkamai gauna 
aštuoniolika keturiasdešimtųjų (18/40) ir dvidešimt septynias keturiasdešimtąsias (27/40) 
visos neįgalumo pensijos, nes gyveno Danijoje trumpiau nei keturias penktąsias (4/5) viso 
laikotarpio nuo 15 metų iki neįgalumo. Taigi abiejų peticijų pateikėjų atitinkamos Danijos 
neįgalumo pensijos sumos apskaičiuotos pagal jų (gyvenimo) laikotarpius Danijoje. Tai 
atitinka pagrindinius neįgalumo išmokoms taikomus ES socialinės apsaugos koordinavimo 
principus, kaip aprašyta pirmiau, ypač laikotarpių sumavimo principą, pagal kurį nustatoma 
teisė gauti išmokas.

Reikia pripažinti, kad tai, jog pagal Danijos įstatymus gyvenimo Danijoje laikotarpiai, 
nustatant Danijos neįgalumo pensijos sumą, vertinami kitaip nei gyvenimo užsienyje 
laikotarpiai, aiškiai yra skirtingas vertinimas, pagrįstas gyvenamosios vietos kriterijumi. 
Tačiau tokio skirtingo vertinimo negalima laikyti nesuderinamu su Europos Sąjungos teise, 
ypač su SESV 21 ir 45 straipsniais ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 4 straipsniu. Kaip jau 
minėta, Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų teisės nuostatos, taikomos senatvės ir 
neįgalumo išmokoms, yra grindžiamos kaip tik šiuo principu, t. y. teisė gauti išmokas 
suteikiama tik atsižvelgiant į tikruosius laikotarpius, įgytus atitinkamoje valstybėje narėje.

c) Priedas pagal Aktyvios socialinės politikos įstatymo (lov om aktiv socialpolitik) 
27a straipsnį (§ 27a)

Remiantis Komisijos turima informacija, priedas pagal Aktyvios socialinės politikos įstatymo 
(lov om aktiv socialpolitik) 27a straipsnį skiriamas neįgalumo pensijos gavėjams, kurie gauna 
tik dalinę neįgalumo pensiją. Šis priedas negali būti didesnis nei skirtumas tarp visos 
neįgalumo pensijos ir atitinkamam asmeniui skirtos dalinės neįgalumo pensijos. Jis yra 
bendrosios socialinės paramos išmokos dydžio. Todėl šis priedas aiškiai skiriamas siekiant 
užtikrinti, kad neįgalumo pensijos gavėjai gautų minimalias pragyvenimo pajamas, ir 
padidinti jų gaunamą dalinę neįgalumo pensiją iki socialinės paramos sumos.

Taigi šis priedas, skiriamas pagal Aktyvios socialinės politikos įstatymo (lov om aktiv 
socialpolitik) 27a straipsnį, primena specialią neįmokinę išmoką pinigais, aprašytą 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 70 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje ir b punkte; šios 
išmokos turi ir socialinės apsaugos išmokoms (kurioms taikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 883/2004), ir socialinei paramai (kuriai Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 netaikomas, kaip 
nustatyta jo 3 straipsnio 5 dalies a punkte) būdingų savybių. Tačiau kadangi jis neįtrauktas į
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 X priede pateiktą sąrašą, jo negalima laikyti specialia 
neįmokine išmoka pinigais pagal tame reglamente pateiktą apibrėžtį (žr. Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 70 straipsnio 2 dalies c punktą).

Kita vertus, priedą pagal Aktyvios socialinės politikos įstatymo (lov om aktiv socialpolitik) 
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27a straipsnį taip pat galima laikyti priedu, kurį sudaro trūkstama suma iki „minimalios 
išmokos“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 883/2004 58 straipsnyje (iki 2010 m. gegužės 
1 d. – Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 50 straipsnyje); minimali išmoka šiuo atveju yra 
bendrosios socialinės paramos išmokos suma.

Komisija toliau tirs, prie kokios konkrečios išmokų kategorijos reikėtų priskirti priedą pagal 
Aktyvios socialinės politikos įstatymo (lov om aktiv socialpolitik) 27a straipsnį, ir šiuo 
klausimu kreipsis į Danijos valdžios institucijas.

Tačiau reikia pabrėžti, kad Europos Sąjungos teisėje nenustatyta, kokio dydžio išmokas 
valstybės narės turi skirti. Remiantis minėtu principu, valstybės narės iš esmės savarankiškai 
sprendžia, kokio dydžio išmokas mokėti pagal savo socialinės apsaugos įstatymus. Todėl bet 
kuriuo atveju negalima sutikti su peticijų pateikėjų tvirtinimu, kad jos pagal Europos Sąjungos 
teisę turi teisę gauti Aktyvios socialinės politikos įstatyme (lov om aktiv socialpolitik) 
27a straipsnyje nustatytą priedą, apskaičiuotiną pagal konkretų metodą, t. y. kaip skirtumą 
tarp dalinės pensijos ir visos pensijos sumos. Šiuo atveju nesvarbu, prie kurios Reglamente 
(EB) Nr. 883/2004 nustatytos išmokų kategorijos šį priedą reikia priskirti.

d) Priedas „minimaliai išmokai“ gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 58 straipsnį.

Svarstydama peticijų pateikėjų tvirtinimą, kad jos turi teisę gauti visą neįgalumo pensiją pagal 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 58 straipsnį (iki 2010 m. gegužės 1 d. – Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 50 straipsnį), Komisija pažymi, kad iš pastarosios nuostatos teksto aišku, jog 
„minimalios išmokos“ reikšmė turi būti nustatyta pagal išmokos gavėjo gyvenamosios 
valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Europos Sąjungoje nėra bendros „minimalios 
išmokos“ apibrėžties, kuri būtų taikytina visoms valstybėms narėms. Todėl Reglamento 
(EEB) Nr. 1408/71 50 straipsnis taikomas „<…> tik tais atvejais, kai minimali pensija yra 
nustatyta valstybės narės, kurios teritorijoje gyvena darbuotojas, teisės aktų“1, o pagal 
Europos Sąjungos teisę valstybių narių įstatymuose neprivaloma nustatyti tokių „minimalių 
išmokų“. Bet kokiu atveju, tokia „minimali išmoka“, apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 58 straipsnyje (iki 2010 m. gegužės 1 d. – Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 
50 straipsnyje), „yra tik tuo atveju, kai išmokos gavėjo gyvenamosios valstybės narės teisės 
aktuose yra nustatyta speciali garantija, siekiant užtikrinti socialinės apsaugos išmokų 
gavėjams minimalias pajamas, didesnes nei suma, kurią jie galėtų gauti, jei būtų 
atsižvelgiama tik į jų draudimo ir įmokų mokėjimo laikotarpius.“2

Todėl Reglamento (EB) Nr. 883/2004 58 straipsnyje (iki 2010 m. gegužės 1 d. – Reglamento 
(EEB) Nr. 1408/71 50 straipsnyje) apibrėžta „minimali išmoka“ yra tik tada, kai minimalios 
pragyvenimo pajamos užtikrinamos pagal nacionalinės teisės aktus. Kaip jau minėta, kalbant 
apie neįgalumo pensijas, Aktyvios socialinės politikos įstatymo 27a straipsnyje nustatyta 
papildoma išmoka prie dalinės neįgalumo pensijos, lygi skirtumui tarp šios pensijos ir Danijos 
įstatymų nustatytos socialinės paramos sumos. Ši nuostata iš esmės reiškia, kad visos 

                                               
1 1977 m. lapkričio 30 d. sprendimo byloje 64/77 Mario Torri prieš Office national des pensions pour 
travailleurs salaries, Rink. p. 2299, 13 punktas; taip pat žr. 1981 m. gruodžio 17 d. sprendimo byloje 22/81 
Regina prieš Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning, Rink. p. 3357, 10 punktą.
2 1981 m. gruodžio 17 d. sprendimo byloje 22/81 Regina prieš Social Security Commissioner, ex parte 
Norman Ivor Browning, Rink. p. 3357, 15 punktas.
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neįgalumo pensijos sumos negalima laikyti minimaliomis pragyvenimo pajamomis, taigi ji 
nėra „minimali išmoka“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 883/2004 58 straipsnyje (iki 
2010 m. gegužės 1 d. – Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 50 straipsnyje). Todėl negalima 
sutikti su peticijų pateikėjų tvirtinimu, kad jos pagal pastarąją nuostatą turi teisę gauti priedą, 
lygų visos neįgalumo pensijos ir jų gaunamos dalinės neįgalumo pensijos skirtumui.

e) Danijos ir Lenkijos neįgalumo pensijų apmokestinimas Danijoje

Tiesioginis apmokestinimas nėra suderintas ES lygmeniu, jis daugiausia priklauso valstybių 
narių kompetencijai. Valstybės narės, apmokestindamos pensijas, savarankiškai nustato 
mokesčius ir jų tarifus, tačiau joms draudžiama priimti teisės aktus, pagal kuriuos būtų 
tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuojami atitinkamos valstybės narės pilietybės neturintys 
asmenys arba užsienyje gyvenantys piliečiai. Todėl Komisija negali kištis į pensijų išmokų 
apmokestinimo tvarką Danijoje, jei nėra nustatyta, kad ši tvarka yra diskriminacinė. Komisija, 
remdamasi jai suteikta informacija, negali spręsti, kad peticijos pateikėjai taikomi 
diskriminacinio pobūdžio mokesčiai, todėl neturi pagrindo šiuo atveju imtis kokių nors 
priemonių prieš Daniją.

Komisija taip pat pažymi, kad pagal įprastą tarptautinę praktiką pajamos, gaunamos iš 
užsienio (šiuo atveju Lenkijos pensija), apmokestinamos neatskaičius užsienyje mokėtinų 
mokesčių; vėliau mokestis, sumokėtas užsienio valstybei (t. y. Lenkijai), išskaičiuojamas iš 
galutinės mokėtinų mokesčių sumos; taip siekiama išvengti tų pačių pajamų apmokestinimo 
du kartus (Danijoje ir Lenkijoje). Be to, progresinių mokesčių sistemoje yra įprasta nustačius, 
kad padidėjo mokesčių mokėtojo pajamos, perskaičiuoti jo mokėtiną mokestį. Todėl atrodo, 
kad Danija šiuo atveju nenukrypo nuo įprastos apmokestinimo tvarkos.

f) Vokietijoje įgytų laikotarpių nepripažinimas nustatant teises gauti pensiją Danijoje

Pagal taikytinų teisės aktų nustatymo taisykles, kurios nustatytos Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 II antraštinėje dalyje ir ypač jo 11 straipsnio 3 dalies a punkte (iki 2010 m. 
gegužės 1 d. – Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 13 straipsnio 2 dalies a punktas), tuo metu, kai 
peticijos pateikėja dirbo pagal darbo sutartį Vokietijoje, jai buvo taikomi Vokietijos socialinės 
apsaugos įstatymai. Todėl ji, dirbdama Vokietijoje, įgijo senatvės ir neįgalumo draudimo 
laikotarpius, skaičiuotinus nustatant jos teises gauti atitinkamas Vokietijos pensijas. Todėl, 
kadangi peticijos pateikėjai tuo metu, kai ji dirbo Vokietijoje, nebuvo taikomi Danijos 
socialinės apsaugos įstatymai, Danijos valdžios institucijos nepažeidžia Europos Sąjungos 
teisės aktų, nepripažindamos tų laikotarpių kaip suteikiančių teisę gauti pensijas Danijoje.

Komisija taip pat pažymi, kad Europos Sąjungos socialinės apsaugos srities teisės aktuose 
konkrečiai nustatyta, kad neturėtų būti tokių situacijų, kai asmuo gauna kelias tos pačios 
rūšies išmokas už vieną ir tą patį draudimo laikotarpį (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
10 straipsnis, iki 2010 m. gegužės 1 d. – Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 12 straipsnis). 
Tačiau kaip tik tokia padėtis susidarytų, jei būtų pritarta peticijos pateikėjos tvirtinimui, kad 
jos Vokietijoje įgyti laikotarpiai turi būti skaičiuojami nustatant jos teises į pensijas ne tik 
Vokietijoje, bet ir Danijoje.

Neatsižvelgiant į šias Europos Sąjungos teisės taisykles ir remiantis minėtu faktu, kad 
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valstybės narės pačios nustato savo socialinės apsaugos sistemas, valstybės narės, žinoma, 
gali vienašališkai pripažinti, kad jų kitoje valstybėje narėje įgyti laikotarpiai turi būti 
skaičiuojami nustatant teisę gauti išmoką. Tačiau toks vienašališkas pripažinimas (kaip antai 
Danija aiškiai pripažino kai kuriuos dirbant Danijos visuomenės interesui užsienyje įgytus 
laikotarpius) neįeina į Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį ir yra reglamentuojamas 
nacionalinės teisės aktais. Todėl peticijos pateikėjos pareiškimų šiuo atveju negalima vertinti 
pagal Europos Sąjungos teisę.
Išvada

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisėje nustatytą aiškią senatvės ir neįgalumo pensijų srities 
koordinavimo sampratą, negalima sutikti su peticijų pateikėjų tvirtinimu, kad jos pagal 
Europos Sąjungos teisę turi teisę gauti visą neįgalumo pensiją. Atrodo, kad peticijos 
pateikėjos pajamų apmokestinimo tvarka Danijoje atitinka įprastą tarptautinę apmokestinimo 
praktiką, tačiau net jei taip nėra, Komisija neturi teisės kištis į tiesioginio pensijų 
apmokestinimo tvarką Danijoje, kai tiesioginiai mokesčiai nėra suderinti ES lygmeniu ir 
nenustatyta jokios diskriminacijos. Taip pat tai, kad Danijos valdžios institucijos, 
nustatydamos teisę gauti pensiją, nepripažįsta įgytų darbo užsienyje laikotarpių, atitinka 
Europos Sąjungos teisę. Todėl Komisija pateiktose peticijose šiuo metu neįžvelgia jokių 
įrodymų, kad pažeista Europos Sąjungos teisė.

Siekdama teisinio tikrumo šiuo klausimu, Komisija toliau tirs, prie kokios konkrečios išmokų 
kategorijos reikėtų priskirti priedą pagal Aktyvios socialinės politikos įstatymo (lov om aktiv 
socialpolitik) 27a straipsnį ir koks būtų tokio priskyrimo teisinis poveikis. Tačiau šiuo metu 
neatrodo, kad tokio tyrimo rezultatas šiais konkrečiais atvejais galėtų turėtų kokį nors poveikį 
peticijų pateikėjoms.“


