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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1715/2008 dėl įtarimo, kad Nyderlandų ir Vokietijos valdžios 
institucijos tariamai nesilaiko Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės 
apsaugos sistemų taikymo Europoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Thomas 
Stange

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Vokietijoje gyvenantis Vokietijos pilietis, anksčiau dirbęs 
Nyderlanduose, kur po nelaimingo atsitikimo darbe jis neteko galimybės dirbti. Iš 
Nyderlandų jis gauna neįgalumo pašalpą ir turi Nyderlandų sveikatos draudimą. 
Vokietijoje patiriamas medicinines išlaidas Vokietijos kasai (AOK Hessen) 
kompensuoja Nyderlandų draudimo įmonė pagal formą E-121. Peticijos pateikėjo 
žmona ir vaikai apdrausti privalomuoju draudimu pagal tą pačią draudimo sutartį. Tam 
tikrą laikotarpį (2006 5 1–2008 3 31) jo žmona gavo Vokietijos socialinės apsaugos 
išmoką (ALG II). Pasak AOK, tai reiškė, kad ji buvo apdrausta privalomuoju draudimu 
pagal Vokietijos sveikatos draudimo sistemą. Tačiau ALG II išmokas mokanti 
Vokietijos valdžios institucija atsisakė ją priimti ir pervesti jai pinigus, teigdama, jog ji 
apdrausta Nyderlanduose per savo vyrą. Pasak peticijos pateikėjo, atsiradus AOK 
spaudimui galiausiai ji buvo priimta į Vokietijos draudimo sistemą atgaline data nuo 
2006 5 1. Tai reiškė, jog AOK gavo pinigus ir iš Nyderlandų, ir iš Vokietijos. Peticijos 
pateikėjas mano, kad taip pažeidžiami taikytini Europos ir Vokietijos teisės aktai. 
Vėliau AOK teigė, kad peticijos pateikėjo žmona buvo neapdrausta nuo 2008 4 1 ir kad 
AOK ji turi grąžinti gautą medicininės priežiūros išlaidų kompensaciją. Peticijos 
pateikėjas jaučiasi esąs diskriminuojamas Vokietijos valdžios institucijų ir prašo pateikti 
paaiškinimą bei suteikti pagalbą.

2. Priimtinumas
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Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas yra Vokietijos pilietis, gaunantis tik Nyderlandų neįgalumo pensiją. Su 
žmona ir penkiais vaikais jis gyvena Vokietijoje. Peticijos pateikėjas ir jo šeima yra apdrausti 
Nyderlandų sveikatos draudimu. Nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki 2008 m. kovo 31 d. peticijos 
pateikėjo žmona gavo Vokietijos išmokas „Grundsicherung für Arbeitssuchende-
Arbeitslosengeld II (ALG II)“. Kompetentinga Vokietijos įstaiga AOK Hessen manė, kad 
ALG II išmokas gaunančio asmens kompetentinga valstybė narė yra Vokietija. Todėl 
kompetentinga Vokietijos institucija pranešė kompetentingai Nyderlandų institucijai, kad 
peticijos pateikėjo žmona apdrausta privalomuoju sveikatos draudimu Vokietijos „CVZ 
Diegem“ pagal formą E 108 (Pranešimas apie teisės gauti ligos ir motinystės draudimo 
išmokas natūra sustabdymą arba nutraukimą).
Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad nesilaikyta ES taisyklių socialinės apsaugos koordinavimo 
srityje, nes jo žmona buvo apdrausta du kartus: Nyderlanduose ir Vokietijoje. Jis nesutinka su 
tuo, kad nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki 2008 m. kovo 31 d. už žmoną mokėtos sutartinės 
įmokos išskaičiuotos, nes tuo laikotarpiu jo žmona nepriklausė jokiai Nyderlandų sveikatos 
draudimo sistemai todėl, kad Vokietijos įstatymai buvo viršesni. Peticijos pateikėjas kreipiasi 
prašydamas grąžinti sutartines įmokas, kurias tuo laikotarpiu jis mokėjo už savo žmoną 
Nyderlandų sveikatos priežiūros draudimo valdybai (CVZ).

Peticijos pateikėjas taip pat skundžiasi, kad Vokietijos institucija AOK Hessen paprašė jo 
žmonos grąžinti gautą sveikatos priežiūros išlaidų kompensaciją, nors nuo 2008 m. kovo 
31 d., kai buvo sustabdyta jos teisė į Vokietijos ALG išmokas, ji nebebuvo apdrausta įstatymu 
nustatytu draudimu.

Komisijos pastabos

ES socialinės apsaugos srities teisėje numatytas socialinės apsaugos sistemų koordinavimas, o 
ne derinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali laisvai nustatyti savo socialinės 
apsaugos sistemos detales, įskaitant kokios išmokos bus mokamos, tinkamumo šioms 
išmokoms gauti sąlygas, kaip šios išmokos skaičiuojamos ir kiek įmokų turėtų būti mokama.
ES teisėje, visų pirma Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo, nustatytos bendros taisyklės ir principai, kurių turi laikytis visos nacionalinės 
valdžios institucijos taikydamos nacionalinę teisę. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant 
įvairius nacionalinius teisės aktus būtų laikomasi pagrindinių vienodo požiūrio ir 
nediskriminavimo principų.

Dėl vieną pensiją gaunančio asmens sveikatos priežiūros draudimo, Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 24 straipsnyje nustatyta, kad toks pensininkas ir jo šeimos nariai turi teisę į 
medicininę priežiūrą gyvenamosios vietos valstybėje narėje pagal gyvenamosios vietos 
valstybės narės teisės aktus. Medicininės priežiūros išlaidas dengia pensiją mokanti valstybė 
narė. Koordinavimo taisyklėmis užtikrinama, kad asmeniui ir jo šeimai, kurie priešingu atveju 
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neturėtų teisės į sveikatos priežiūrą gyvenamosios vietos valstybėje narėje, vis dėlto būtų 
suteikta medicininė priežiūra toje valstybėje narėje, kurioje jie gyvena.

Dėl galimų dvigubų įmokų, mokėtinų už peticijos pateikėjo žmoną tuo laikotarpiu, kai ji gavo 
Vokietijos ALG II išmokas (2006 m. gegužės 1 d.–2008 m. kovo 31 d.) klausimo, nustatant 
tokias dvigubas įmokas, būtų prieštaraujama pirmiau minėtoms koordinavimo taisyklėms, 
pagal kurių principus taikomi tik vienos valstybės narės teisės aktai ir kad nereikia mokėti 
dvigubų įmokų.

Komisijai paprašius, Vokietijos valdžios institucijos paaiškino, jog tuo metu jos maniusios, 
kad Vokietijos ALG II išmokų gavėjai turėtų būti apdrausti privalomuoju draudimu 
Vokietijoje ir kad nepriklausomos asmens teisė gauti išmokas natūra principas turi pirmenybę 
išvestinės šeimos nario teisės atžvilgiu. Todėl pagal Vokietijos teisės aktus peticijos pateikėjo 
žmona turėjo būti apdrausta privalomuoju draudimu tuo laikotarpiu, kai ji gavo Vokietijos 
ALG II išmokas. Siekdama išvengti dvigubų įmokų, Vokietijos įstaiga, nusiuntusi formą 
E 108, pranešė Nyderlandų įstaigai, kad Vokietija bus kompetentinga valstybė narė.

Komisija paprašė Nyderlandų valdžios institucijų paaiškinti padėtį, susijusią su peticijos 
pateikėjo įmokomis už žmoną, mokėtinomis pagal Nyderlandų medicininės priežiūros akto 
(Zorgverzekeringswet, toliau – Zvw) 69 straipsnį. Nyderlandų valdžios institucijos pranešė 
Komisijai, kad Nyderlandų įstaiga CVZ jau nustatė, jog 2006 m. gegužės 1 d.–2008 m. kovo 
31 d. laikotarpiu peticijos pateikėjas neprivalėjo mokėti įmokų už žmoną pagal Zvw 69 
straipsnį. Nyderlandų valdžios institucijos nurodė, kad peticijos pateikėjui iš viso bus grąžinta 
3 526,00 EUR, įskaitant įstatymu nustatytas palūkanas, kad apie tai pranešta peticijos 
pateikėjui ir kad jos atsiprašo už bylos nagrinėjimo vilkinimą nagrinėjant bylą.

Dėl skundo, kuriame teigiama, kad Vokietijos įstaiga AOK Hessen paprašė peticijos 
pateikėjos žmonos grąžinti gautą sveikatos priežiūros išlaidų kompensaciją, nors po 2008 m. 
kovo 31 d. ji nebuvo apdrausta įstatymu nustatytu draudimu, Vokietijos valdžios institucijos 
atsakė Komisijai, kad grąžinimo procedūra pradėta, tačiau kol kas sustabdyta. Jie paaiškino, 
kad 2008 m. kovo 31 d. pasibaigus teisei gauti Vokietijos ALG II išmokas, peticijos pateikėjo 
žmona gavo sveikatos priežiūros išmokas iš Vokietijos, kol Vokietijos įstaiga nebuvo gavusi 
formos E 121 (Pažyma apie pensininko ir jo šeimos narių registravimą). Kadangi šios formos 
perdavimas iš Nyderlandų Vokietijos įstaigai šiek tiek užtruko, Vokietijos įstaiga klaidingai 
manė, kad šiuo laikotarpiu asmuo nebuvo apdraustas.

Išvados

Komisija mano, kad Nyderlandų ir Vokietijos įstaigos išsprendė peticijos pateikėjo klausimus 
pagal ES teisės principus socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje.“


