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Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1868/2008, ko iesniedza Luksemburgas valstspiederīgā Suzanne 
Ludwig Kloth, par iemaksām Luksemburgas veselības apdrošināšanas shēmā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas dzimusi Nīderlandē un tur strādājusi vairākus gadus, saslima ar 
arodslimību, kuras dēļ viņai nācās pārtraukt darbu. Nīderlandes valsts viņai piedāvāja 
atlīdzināt veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas, un viņa šo piedāvājumu pieņēma. 
Lūgumraksta iesniedzēja ieguva Luksemburgas pilsonību un, sasniedzot pensijas vecumu, 
pieteica savas tiesības uz pensiju, un Nīderlandes valsts viņai to piešķīra. Lūgumraksta 
iesniedzējas veselība bija apdrošināta viņas vīra — Luksemburgas ierēdņa — apdrošināšanas 
shēmā, tomēr, viņai saņemot Nīderlandes pensiju, Luksemburgas valsts nolēma mainīt viņas 
veselības apdrošināšanas shēmu no Caisse Maladie des Fonctionnaires (ierēdņu veselības 
apdrošināšanas fonds) uz Caisse Maladie des Ouvriers (strādnieku veselības apdrošināšanas 
fonds), kurā viņai jāveic iemaksas, kā rezultātā samazinās viņas Nīderlandes pensijas apmērs. 
Lūgumraksta iesniedzēja prasa atbrīvot viņu no šīs iemaksas, kas viņai jāveic tikai veselības 
apdrošināšanas fonda maiņas dēļ.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

„Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par viņai pārskaitītās pensijas apmēru. Dzimusi kā 
Nīderlandes valstspiederīgā, viņa vēlāk ieguva sava vīra — Luksemburgas valstspiederīgā —
pilsonību. Saslimusi ar arodslimību, viņa pārtrauca savas darba gaitas.
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Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka ir piekritusi, lai viņai atmaksā veiktās sociālās iemaksas, 
tomēr no viņas iesniegtajiem dokumentiem nav skaidrs, par kādām iemaksām tieši ir runa.

Pastāv Kopienas līmeņa noteikumi, kas ietverti Regulās (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72, 
kuru pamatmērķis ir nodrošināt darbaspēka brīvas pārvietošanās efektivitāti Eiropas 
Savienībā, raugoties, lai migrējošs darba ņēmējs, kad viņš izmanto tiesības pārvietoties 
Eiropas Savienībā, nezaudētu savas tiesības sociālā drošības jomā.

Attiecīgo koordinēšanas noteikumu piemērošana pirmām kārtām izriet no dalībvalstu 
kompetences, un, lai to varētu veikt, ir nepieciešama zināma informācija, kas šajā gadījumā 
nav sniegta. 

Attiecīgie Komisijas dienesti ir sazinājušies ar Luksemburgas kompetentajām iestādēm, lai 
tām nodotu izskatīšanai šo lietu un prasītu situācijas skaidrojumus. Tiklīdz būs iespējams, tie 
no jauna sazināsies ar Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par viņai izmaksātās pensijas summu. Būdama Nīderlandes 
valstspiederīgā no dzimšanas, vēlāk lūgumraksta iesniedzēja ieguva viņas vīra Luksemburgas 
valstspiederību. Pēc saslimšanas ar arodslimību sieviete pārtrauca savu profesionālo darbību. 
Viņa norāda, ka piekritusi iespējai saņemt sociālo iemaksu atlīdzināšanu, taču no lūgumraksta 
skaidri neizriet, par ko tieši ir runa.

Komisijas novērojumi saistībā ar lūgumrakstu 

Kopienas līmenī pastāv regulējums, kas ietverts Regulās (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72, 
kura galvenais mērķis ir nodrošināt darbaspēka brīvas pārvietošanās efektivitāti Eiropas 
Savienībā, uzraugot, lai ceļojošs darba ņēmējs nezaudētu tiesības sociālā nodrošinājuma jomā, 
izmantojot savas tiesības pārvietoties Eiropas Savienībā.

Koordinēšanas noteikumu piemērošana vispirms ir dalībvalstu atbildībā. No Luksemburgas 
varas iestāžu sniegtās informācijas izriet, ka ieinteresētā persona ir Nīderlandes vecuma 
pensijas saņēmēja no 2008. gada 1. augusta. Sākot no šī brīža, Regulas (EEK) Nr. 1408/71 
piemērošanai viņu vairs nevar uzlūkot kā sociāli apdrošinātas personas ģimenes locekli, kam 
ir atvasinātās tiesības uz sociālā nodrošinājuma pabalstiem, bet gan kā sociāli apdrošinātu 
personu ar savām tiesībām uz sociālajiem pabalstiem.

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1408/71 28. pantu par tiesībām uz slimības pabalstiem 
pensionāriem personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju un kura dzīvo citā valstī, 
nevis tajā, kas maksā pensiju, ir tiesības uz slimības pabalstiem saskaņā ar dzīvesvietas valsts 
tiesību aktiem, bet uz tās valsts rēķina, kura maksā pensiju. Šī valsts, lai kompensētu šo 
slimības pabalstu izmaksas, var atvilkt slimības apdrošināšanas iemaksas no pensijas, ko tā 
maksā.
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Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas situāciju, kopš viņa saņem Nīderlandes vecuma pensiju, 
viņu jāuzlūko kā sociāli apdrošinātu personu, nevis kā sociāli apdrošinātas personas ģimenes 
locekli. Viņai ir tiesības uz slimības pabalstiem Luksemburgā saskaņā ar Luksemburgas 
tiesību aktiem, bet uz Nīderlandes rēķina, kas tātad var atvilkt slimības apdrošināšanas 
iemaksas no vecuma pensijas, ko tā maksā ieinteresētajai personai.

Secinājumi
Tā kā lūgumraksta iesniedzējas minētajā gadījumā Luksemburgas un Nīderlandes varas 
iestādes ir pareizi piemērojušas Kopienas tiesību aktus, Komisija nevar iejaukties viņas labā.”


