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Tema: Peticija Nr. 0749/2010 dėl Vokietijos pensijų institucijos sprendimo, kurią 
pateikė Austrijos pilietis Steven Gordon

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Austrijos pilietis ir gauna pensiją iš Vokietijos. Jis skundžiasi, kad 
Vokietijos pensijų fondas jam mokamą išmoką sumažino suma, lygia sumai, kurią Austrijos 
ligonių kasos jam skyrė dėl Austrijoje gauto gydymo nuo lėtinio hepatito C. Vokietijos 
pensijų fondas gydymą laiko atliktu Vokietijoje, o užsikrėtimą hepatitu C laiko nelaimingu 
atsitikimu darbe. Peticijos pateikėjo nuomone, tai neteisėta: sumažindama savo išmoką suma, 
kurią išleido Austrija, Vokietija pažeidžia Austrijos suverenitetą. Peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamento imtis veiksmų.  

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticijos pateikėjas gyvena Austrijoje ir gauna senatvės pensiją iš Vokietijos. Austrijos 
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų institucija, Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt (AUVA), peticijos pateikėjui moka piniginę išmoką dėl lėtinio 
hepatito C, kuriuo jis susirgo duodamas kraujo plazmą. Kompetentinga Vokietijos pensijų 
draudimo institucija, Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund), peticijos pateikėjui 
mokamą pensiją sumažino suma, lygia sumai, kurią jam moka AUVA. Peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad hepatitas C, kuriuo jis susirgo, negali būti laikomas nelaimingu atsitikimu darbe 
ir kad, išskaitydama jam AUVA skirtą išmoką, DRV Bund pažeidė Austrijos suverenitetą.



PE464.848v01-00 2/2 CM\866787LT.doc

LT

Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktuose, visų pirma Reglamente (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo1, numatomas tik valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimas, o ne jų derinimas. Tai reiškia, kad valstybės narės 
dažniausiai gali nevaržomos nustatyti savo socialinės apsaugos sistemų detales. Tai apima ir 
apibrėžtį, kas yra nelaimingas atsitikimas darbe arba profesinė liga. Remiantis Komisijos 
turima informacija, pagal Austrijos teisės aktus piniginės išmokos, mokamos asmenims, 
kenčiantiems nuo ligų, kuriomis jie susirgo duodami kraują arba kraujo plazmą, laikomos 
išmokomis dėl profesinės ligos. Taigi Europos Sąjungos teisės aktams neprieštarauja tai, kad 
AUVA peticijos pateikėjui mokama išmoka DRV Bund laikoma išmoka dėl nelaimingo 
atsitikimo darbe arba profesinės ligos.

Atsižvelgiant į tai, kad AUVA peticijos pateikėjui mokama išmoka nesudaro invalidumo, 
senatvės išmokų arba maitintojo netekimo išmokos, jos sutapimas su DRV Bund peticijos 
pateikėjui skirta pensija turi būti laikomas „skirtingų rūšių išmokų sutapimu“ 
(Reglamento (EB) Nr. 883/2004 53 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokioms skirtingų rūšių išmokų 
sutapimo situacijoms taikomos taisyklės, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
53 straipsnio 3 dalyje ir 55 straipsnyje, nedraudžia nacionalinės taisyklės, tokios kaip ta, kurią 
taiko DRV Bund, kuria remiantis piniginės išmokos suma, ar tai būtų išmoka, gauta pagal 
Vokietijos teisės aktus, ar išmoka, gauta pagal kitos valstybės narės teisės aktus, dėl 
nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos yra išskaičiuojama iš senatvės pensijos. 
Priešingai, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 883/2004 55 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
išsamias taisykles, kaip turi būti atliekami tokie (skirtingų rūšių išmokų) išskaitymai iš 
daugiau negu vienos (invalidumo, senatvės ar maitintojo netekimo) išmokos, aiškiai galima 
teigti, kad, jei tokie (skirtingų rūšių išmokų) išskaitymai atliekami tik iš vienos (invalidumo, 
senatvės ar maitintojo netekimo) išmokos, tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams.

Išvados

Komisija daro išvadą, kad DRV Bund priimtas sprendimas išskaityti AUVA peticijos 
pateikėjui mokamą išmoką neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams.“

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, OL L 166, 2004 4 30, p. 1 (Klaidų ištaisymas 
OL L 200, 2004 6 7, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) 
Nr. 1244/2010 (OL L 338, 2010 12 22, p. 35).


