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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1868/2008 dėl sveikatos draudimo įmokų mokėjimo 
Liuksemburge, kurią pateikė Liuksemburgo pilietė Suzanne Ludwig Kloth

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri yra kilusi iš Nyderlandų ir daugybę metų Nyderlanduose dirbusi, 
susirgo profesine liga ir dėl jos negalėjo dirbti. Nyderlanduose jai pasiūlyta kompensuoti 
socialinio draudimo įmokas ir ji su tuo sutiko. Vėliau ji įgijo Liuksemburgo pilietybę ir, 
sulaukusi pensinio amžiaus, pareiškė savo teises į pensiją, kurią jai skyrė Nyderlandai. Jos 
sveikatos draudimas buvo jos vyro, Liuksemburgo valstybės tarnautojo, socialinio draudimo 
dalis, bet jai pradėjus gauti Nyderlandų pensiją, Liuksemburgas nusprendė jos sveikatos 
draudimo fondą pakeisti iš Tarnautojų ligos draudimo fondo į Darbuotojų ligos draudimo 
fondą, į kurį ji privalo mokėti įmokas, o dėl to sumažėja Nyderlandų mokamos pensijos dydis. 
Peticijos pateikėja kreipiasi prašydama, kad jai nereiktų mokėti šių įmokų vien dėl to, kad 
buvo pakeistas jos ligos draudimo fondas. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Peticijos pateikėja skundžiasi dėl jai mokamos pensijos dydžio. Pagal gimimo vietą būdama 
Nyderlandų pilietė, vėliau ji įgijo savo vyro, Liuksemburgo piliečio, pilietybę. Susirgusi 
profesine liga, ji nutraukė profesinę veiklą.
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Peticijos pateikėja nurodo sutikusi, kad jai būtų kompensuojamos socialinio draudimo 
įmokos, bet iš jos laiško nėra visiškai aišku, kokios būtent įmokos turimos omenyje.

Bendrijos lygmeniu galioja tvarka, įtvirtinta reglamentuose (EEB) Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72, 
kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti darbuotojų laisvo judėjimo Europos Sąjungos viduje 
veiksmingumą, rūpinantis, kad darbuotojai migrantai neprarastų jokių socialinių teisių dėl tos 
priežasties, kad pasinaudojo savo teise pakeisti gyvenamąją vietą Europos Sąjungoje.

Koordinavimo taisyklių įgyvendinimu pirmiausia turi rūpintis valstybės narės, todėl šiuo 
atveju reikalinga papildoma informacija. 

Komisijos tarnybos susisiekė su Liuksemburgo institucijomis, prašydamos pateikti ir 
išaiškinti joms šį atvejį. Jos susisieks su Europos Parlamento Peticijų komitetu kaip galima 
greičiau.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl jai mokamos pensijos dydžio. Pagal gimimo vietą būdama 
Nyderlandų pilietė, vėliau ji įgijo savo vyro, Liuksemburgo piliečio, pilietybę. Susirgusi 
profesine liga, ji nutraukė profesinę veiklą. Peticijos pateikėja nurodo sutikusi, kad jai būtų 
kompensuojamos socialinio draudimo įmokos, bet iš jos laiško nėra visiškai aišku, kokios 
būtent įmokos turimos omenyje.

Komisijos pastabos dėl peticijos 

Bendrijos lygmeniu galioja tvarka, įtvirtinta reglamentuose (EEB) Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72, 
kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti darbuotojų laisvo judėjimo Europos Sąjungos viduje 
veiksmingumą, rūpinantis, kad darbuotojai migrantai neprarastų jokių socialinių teisių dėl tos 
priežasties, kad pasinaudojo savo teise pakeisti gyvenamąją vietą Europos Sąjungoje.

Koordinavimo taisyklių įgyvendinimu pirmiausia turi rūpintis valstybės narės. Remiantis 
Liuksemburgo valdžios institucijų pateikta informacija, peticijos pateikėja Nyderlandų pensiją 
gauna nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. Remiantis Reglamentu Nr. 1408/71, nuo tos dienos ji 
traktuotina ne kaip socialiniu draudimu apdrausto asmens šeimos narys, kuriam priklauso 
išvestinės socialinės išmokos, bet kaip atskiras apdraustasis su savo paties teisėmis į 
socialines išmokas.

Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 28 straipsniu dėl pensininkų teisės į ligos išmokas, 
asmuo, gaunantis senatvės ar invalidumo pensiją ir gyvenantis kitoje valstybėje nei ta, kuri 
jam moka pensiją, turi teisę į ligos išmokas pagal gyvenamosios vietos valstybės įstatymus, 
bet už tai turi sumokėti valstybė, mokanti pensiją. Kad kompensuotų susidariusias išlaidas, ši 
valstybė turi teisę ligos draudimo įmokas išskaičiuoti iš pensijos, kurią ji moka.

Grįžtant prie peticijos pateikėjos padėties, pažymėtina, kad nuo to laiko, kai jai mokama 
Nyderlandų senatvės pensija, ji turi būti traktuojama kaip socialiniu draudimu apdraustas 
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asmuo, o ne kaip socialiu draudimu apdrausto asmens šeimos narys. Ji turi teisę į ligos 
išmokas Liuksemburge pagal Liuksemburgo įstatymus, bet už tai turi mokėti Nyderlandai, 
kurie sveikatos draudimo įmokas gali išskaičiuoti iš peticijos pateikėjai mokamos pensijos. 

Išvada

Liuksemburgo ir Nyderlandų valdžios institucijos peticijos pareiškėjos atveju Bendrijos teisę 
taiko teisingai, todėl Komisija peticijos pateikėjos prašymo patenkinti negali.“


