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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0315/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Antonia Millmann, par 
„Zorgverzekering” atskaitīšanu no viņas Nīderlandes pensijas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai veselības apdrošināšana ir Vācijā, bet pensiju viņa saņem no 
Nīderlandes, taču par dažiem mēnešiem no šīs pensijas tika atskaitīts t. s. „Zorgverzekering” 
(veselības aprūpes pabalsts). Kad lūgumraksta iesniedzēja to pārbaudīja savā Vācijas 
veselības apdrošināšanas iestādē, viņai tika paziņots, ka veselības apdrošināšana viņai ir 
vienīgi Vācijā.  Uz viņas pieprasījumiem Nīderlandē līdz šim nav sniegta apmierinoša atbilde. 
Viņa nav pārliecināta, vai ir iespējama veselības apdrošināšana divās valstīs vienlaikus, un 
lūdz izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 18. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 12. decembrī

I. Pamatinformācija/faktu izklāsts/priekšvēsture
Lūgumraksta iesniedzēja ir Vācijas pilsone, un viņas dzīvesvieta ir Vācijā. Lūgumraksta 
iesniedzēja ir apdrošināta slimības gadījumiem Vācijā (AOK Hessen) kopš 1967. gada. Viņa 
saņem Nīderlandes pensiju. Kopš 2006. gada 1. janvāra Nīderlandes iestādes no lūgumraksta 
iesniedzējas Nīderlandes pensijas veic atvilkumus par veselības apdrošināšanu.

II. Sūdzība
Lūgumraksta iesniedzēja prasa, vai ir iespējams, ka viņai ir veselības apdrošināšana divās 
valstīs – Vācijā un Nīderlandē. Saskaņā ar informāciju, ko viņa saņēmusi no Vācijas veselības 
apdrošināšanas iestādes, viņa ir apdrošināta Vācijā. Taču uz viņas pieprasījumiem Nīderlandē 
nav sniegta apmierinoša atbilde.
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III. Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzējas argumentiem
2006. gada 1. janvārī stājās spēkā Nīderlandes likums par veselības apdrošināšanu. Ar šo 
likumu tiek ieviesta jauna veselības apdrošināšanas shēma, kas obligāti attiecas uz visām 
personām, kuras dzīvo vai strādā Nīderlandē. Ar šo jauno veselības apdrošināšanas shēmu 
tiek anulēta iepriekšējā atšķirība Nīderlandes tiesību aktos starp ar likumu noteikto veselības 
apdrošināšanas shēmu („Ziekenfondswet”), kas attiecās vienīgi uz personām, kuru ienākumi ir 
zemāki par noteiktu līmeni, un privāto veselības apdrošināšanu, kas attiecās uz personām, 
kuras nav iekļautas „Ziekenfondswet”.

Jaunais Nīderlandes veselības apdrošināšanas likums ietilpst Padomes Regulas Nr. 1408/71 
par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un 
viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā1, piemērošanas jomā.

Šī regula un tās īstenošanas Regula Nr. 574/72 neaizstāj valstu sociālā nodrošinājuma 
sistēmas ar vienotu Eiropas sistēmu. Tās nevis saskaņo sociālā nodrošinājuma sistēmas, bet 
gan drīzāk nodrošina šo valstu sistēmu vienkāršu koordinēšanu. Citiem vārdiem, katra 
dalībvalsts var noteikt savas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas detaļas, t. i., kurš tiek 
apdrošināts saskaņā ar tās tiesību aktiem, kādi pabalsti tiek piešķirti un saskaņā ar kādiem 
nosacījumiem, kā šos pabalstus aprēķina un cik daudz iemaksu jāveic. Ar Regulu Nr. 1408/71 
un tās īstenošanas Regulu Nr. 574/72 paredz kopīgus noteikumus un principus, kuri jāievēro, 
piemērojot valstu tiesību aktus.

Regulā Nr. 1408/71 paredzēts noteikumu kopums, kas nosaka tiesības uz veselības aprūpi 
pensionāriem, kuri saņem vairāk nekā vienu pensiju un atrodas ārpus dalībvalsts, kas šo 
pensiju maksā.  Šie noteikumi arī nosaka, kura dalībvalsts ir finansiāli atbildīga par 
pensionāram sniegtās veselības aprūpes izmaksām.

Saskaņā ar Regulas Nr. 1408/71 27. pantu pensionārs, kurš saņem divu vai vairāku valstu 
pensijas, tostarp pensiju no dzīvesvietas dalībvalsts, ir tiesīgs saņemt veselības aprūpi saskaņā 
ar dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem. Dzīvesvietas dalībvalsts ir finansiāli atbildīga par 
veselības aprūpes izmaksām un var atskaitīt iemaksas par veselības apdrošināšanu no 
pensijas, ko tā izmaksā.

Regulas Nr. 1408/71 28. pantā paredzēts, ka pensionārs, kurš saņem pensiju no vienas 
dalībvalsts, taču uzturas citā dalībvalstī, ir tiesīgs saņemt slimības pabalstus natūrā saskaņā ar 
dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem, taču uz tās dalībvalsts iestādes rēķina, kura maksā šo 
pensiju. Šī pēdējā minētā iestāde dzīvesvietas valsts iestādei atlīdzinās pensionāram sniegtās 
veselības aprūpes izmaksas. Šajā situācijā Regula Nr. 1408/71 atļauj dalībvalstij, kura maksā 
pensiju un kura ir finansiāli atbildīga par veselības aprūpes izmaksām, atskaitīt iemaksas.

Tas nozīmē, ka, ja lūgumraksta iesniedzēja saņem Vācijas pensiju, kā arī Nīderlandes pensiju, 
tiek piemērots Regulas Nr. 1408/71 27. pants. Šajā situācijā Nīderlandes iestādes var 
neatskaitīt iemaksas no viņas Nīderlandes pensijas par Nīderlandes veselības apdrošināšanu. 
Taču, ja lūgumraksta iesniedzēja saņem vienīgi Nīderlandes pensiju, Nīderlande saskaņā ar 

  
1OV L 149, 05.07.1971 – jaunākā konsolidētā teksta redakcija: OV L 28, 30.01.1997.
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Regulas Nr. 1408/71 28. pantu ir finansiāli atbildīga par viņai sniegto veselības aprūpi un 
tādējādi var atskaitīt veselības apdrošināšanas iemaksas.

No lūgumraksta iesniedzējas vēstules nav skaidri noprotams, vai viņa saņem arī Vācijas 
pensiju. Tādēļ Komisija sazināsies ar Nīderlandes iestādēm un lūgs pārbaudīt šo jautājumu.

IV. Secinājumi
Komisija informēs Eiropas Parlamentu par pārbaudes rezultātiem pēc pieprasītās informācijas 
saņemšanas.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā

Pēc lūgumraksta iesniedzējas A. Millmann, kura ir Vācijas valstspiederīgā un saņem
Nīderlandes pensiju, lūgumraksta, kurā viņa sūdzējās par to, ka Nīderlandes iestādes atskaita 
ikmēneša iemaksas no viņas Nīderlandes vecuma pensijas, Komisijas dienesti sazinājās ar 
Nīderlandes iestādēm.

Tie nosūtīja vēstuli ar prasību Nīderlandes iestādēm pārbaudīt, kuras valsts (Vācijas vai 
Nīderlandes sociālā nodrošinājuma tiesību akti) tiesību akti attiecas uz lūgumraksta 
iesniedzēju, ja Regulas Nr. 1408/71 27. pantā paredzēts, ka pensionārs, kas saņem pensiju no 
divām vai vairāk dalībvalstīm, tostarp no dzīvesvietas dalībvalsts, ir tiesīgs saņemt veselības 
aprūpi saskaņā ar dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem.

Savā atbildē Nīderlandes iestādes norādīja, ka Nīderlandes kompetentā iestāde noskaidroja, ka 
lūgumraksta iesniedzēja ir tiesīga saņemt veselības aprūpi uz Vācijas rēķina. Rezultātā 
Nīderlandes kompetentā iestāde pārtrauca atskaitīt veselības apdrošināšanas iemaksas no 
A. Millmann pensijas un atlīdzinās viņai summu, kas tika kļūdaini atskaitīta no viņas pensijas.
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