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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1715/2008, внесена от Thomas Stange, с германско гражданство, 
относно твърдения, че нидерландските и германските органи не са 
изпълнили Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на 
схеми за социално осигуряване в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е с германско гражданство, живее в Германия, но е бил нает 
на работа в Нидерландия, където е станал неработоспособен след трудова злополука. 
Той получава пенсия за инвалидност от Нидерландия и има нидерландско медицинско 
осигурително покритие. Разходите за лечение, извършени в Германия, се възстановяват 
от нидерландския осигурител на германската каса (AOK Hessen) въз основа на 
формуляр E-121. Съпругата и децата на вносителя на петицията са задължително 
осигурени по същата полица. През същия период (1.5.2006 г. до 31.3.2008 г.) неговата 
съпруга е получила германски социално-осигурителни придобивки (ALG II). Съгласно 
AOK, това означава, че я е задължително включена в германската здравно-
осигурителна схема. Но германските органи, които изплащат социални осигуровки по 
ALG II, са отказали да я приемат и да прехвърлят парите за нея, заявявайки, че тя е 
осигурена в Нидерландия чрез своя съпруг. Според вносителя на петицията, накрая тя е 
приета от германската осигурителна схема, под натиска на AOK, с обратно действие до 
1.5.2006 г. Това означава, че AOK е вземала пари от Нидерландия и от Германия. 
Вносителят на петицията вижда в това нарушение на приложимото европейско и 
германско право. Впоследствие AOK заявява, че съпругата на вносителя на петицията 
не е осигурявана след 1.4.2008 г. и трябва да погаси към AOK разходите за получени 
медицински грижи. Вносителят на петицията счита, че е станал обект на 
дискриминация от страна на германския орган и моли за разяснение и помощ.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 март 2009 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Петицията

Вносителят на петицията е германски гражданин, който получава само нидерландска 
пенсия за инвалидност. Той пребивава в Германия със съпругата и петте си деца. 
Вносителят на петицията и семейството му са здравно осигурени в Нидерландия. От 1 
май 2006 г. до 31 март 2008 г. съпругата на вносителя на петицията е получавала 
обезщетения по германската схема „Grundsicherung für Arbeitssuchende- Arbeitslosengeld 
II (ALG II)“. Според германската компетентна институция „AOK Hessen“, Германия е 
компетентната държава-членка за лица, получаващи обезщетения по ALG II. Поради 
това германската компетентна институция е информирала нидерландската компетентна 
институция, че съпругата на вносителя на петицията има задължително здравно 
осигуряване в германската „CVZ Diegem“ чрез формуляр Е 108 (съобщение за спиране 
или прекратяване на правото на обезщетения в натура за болест и майчинство).
Вносителят на петицията твърди, че не са спазени разпоредбите на ЕС за координиране 
на социалноосигурителните схеми, тъй като съпругата му е осигурявана два пъти: в 
Нидерландия и в Германия. Той възразява срещу удържането на договорните вноски, 
плащани за съпругата му през периода 1 май 2006 г. – 31 март 2008 г., тъй като 
съпругата му не е член на нидерландска схема за здравно осигуряване през този период, 
защото в случая германското законодателство е имало предимство. Вносителят на 
петицията е подал молба за възстановяване на договорните вноски, които е платил на 
нидерландския Съвет за здравно осигуряване (CVZ) за съпругата си по време на 
въпросния период.

Освен това вносителят се оплаква, че германската институция „AOK Hessen“ е 
поискала от съпругата му да възстанови разходите за здравно обслужване, които е 
получила, въпреки че не е била осигурена съгласно изискванията на закона след 31 
март 2008 г., когато нейното право на обезщетения по германската схема ALG е 
прекратено.

Наблюдения на Комисията

Законодателството на ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда 
координиране, а не хармонизиране на системите за социално осигуряване. Това 
означава, че всяка държава-членка е свободна да определя подробностите, свързани с 
нейната собствена система за социално осигуряване, включително какви обезщетения 
да се предоставят, условията за допустимост, как се изчисляват тези обезщетения и 
колко обезщетения се плащат. Законодателството на ЕС и по-специално Регламент 
(ЕИО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване, установява 
общи правила и принципи, които всички национални органи следва да спазват при 
прилагането на националното право. Тези правила гарантират, че прилагането на 
различните национални законодателства е в съответствие с основните принципи на 
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равенство и недопускане на дискриминация. 

Що се отнася до покритието на здравното осигуряване за лице, което получава една 
пенсия, член 24 от Регламент (ЕО) № 883/2004 предвижда, че този пенсионер и 
членовете на неговото семейство имат право на медицински грижи в държавата-членка 
на пребиваване съгласно законодателството на тази държава-членка. Разходите за 
медицински грижи се поемат от държавата-членка, която плаща пенсията. Правилата за 
координация гарантират, че лицето и неговото семейство, които при други 
обстоятелства не биха имали право на здравно обслужване в държавата-членка на 
пребиваване, въпреки това получават медицински грижи в тази държавата-членка.

По отношение на възможните двойни вноски, които следва да се платят за съпругата на 
вносителя за периода, през който е получавала обезщетения по германската схема ALG 
II (1 май 2006 г. – 31 март 2008 г.), налагането на подобно двойно плащане на вноски 
противоречи на гореспоменатите правила за координация, които определят принципа 
на приложимост само на едно законодателство и съгласно които не могат да се плащат 
двойни осигурителни вноски.

След като бяха запитани от Комисията, германските органи отговориха, че по онова 
време са считали, че получателите на обезщетения по германската схема ALG II би 
следвало да са задължително осигурени в Германия и че е приложим принципът, 
съгласно който самостоятелното право на обезщетения в натура на дадено лице има 
предимство пред производно право на обезщетения за членовете на семейството. 
Поради това, съпругата на вносителя е следвало да има задължително осигуряване 
съгласно германското законодателство, за периода, през който е получавала 
обезщетенията по германската схема ALG II. За да се избегне плащането на двойни 
вноски, германската институция е уведомила нидерландската институция чрез 
формуляр Е 108, че Германия е компетентна при това положение.

Комисията е поискала от нидерландските органи да изяснят положението във връзка с 
вноските, дължими от вносителя на петицията съгласно член 69 от Нидерландския 
закон за здравните грижи (Zorgverzekeringswet: наричан за краткост  „Zvw”) за неговата 
съпруга. Нидерландските органи информираха Комисията, че междувременно 
нидерландската институция CVZ е установила, че вносителят на петицията не е 
задължен да плаща вноски съгласно член 69 от Zvw за съпругата си за периода от 1 май 
2006 г. до 31 март 2008 г. Нидерландските органи заявиха, че на вносителя ще бъдат 
възстановени общо 3 526 евро, което включва законно установената лихва, че 
вносителят е бил уведомен за това и че те се извиняват за забавянето при 
разглеждането на случая.

Що се отнася до оплакването, вследствие на което германската институция „AOK 
Hessen” е поискала от съпругата на вносителя да възстанови разходите за здравно 
обслужване, които е получила без да е осигурена след 31 март 2008 г., германските 
органи отговориха на Комисията, че е започната процедура, която междувременно е 
била спряна. Те обясняват, че след прекратяването на нейното право на обезщетения по 
германската схема ALG II на 31 март 2008 г,. съпругата на вносителя е получавала 
обезщетения за здравно обслужване от Германия, преди германската институция да 
получи формуляр Е 121 (удостоверение за регистриране на пенсионери и членове на 
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техните семейства и актуализиране на списъците). Тъй като предаването на този
формуляр от нидерландската на германската институция е отнело известно време, 
германската институция погрешно е помислила, че през този период е липсвало 
осигурително покритие. 

Заключения

Комисията счита, че нидерландската и германската институции са разрешили случая на 
вносителя според принципите на правото на ЕС в областта на координацията на 
системите за социално осигуряване.


