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Temats: Lūgumraksts Nr. 1715/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Thomas 
Stange, par iespējamiem Holandes un Vācijas iestāžu pieļautiem Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu Eiropā pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valstspiederīgais, kurš dzīvo Vācijā, bet kurš iepriekš 
strādāja Nīderlandē, kur pēc nelaimes gadījuma darbā zaudēja darba spējas. Viņš saņem 
Nīderlandes invaliditātes pabalstu, un viņam ir Nīderlandes veselības apdrošināšana.
Pamatojoties uz veidlapu E-121, Vācijā samaksātos medicīniskos izdevumus sedz 
Nīderlandes apdrošinātājs, pārskaitot attiecīgās summas Vācijas fondam „AOK Hessen”).
Lūgumraksta iesniedzēja sievas un bērnu obligāto veselības apdrošināšanu paredz tā pati 
polise. Noteiktu laika periodu (no 2006. gada 1. maija līdz 2008. gada 31. martam) 
lūgumraksta iesniedzēja sieva saņēma Vācijas sociālās nodrošināšanas pabalstu (ALG II).
Saskaņā ar AOK tas nozīmē, ka viņa bija pakļauta Vācijas veselības apdrošināšanas sistēmas 
obligātajai apdrošināšanai. Bet Vācijas iestāde, kas izmaksā ALG II pabalstus, atteicās 
apstiprināt viņas pieprasījumu un piešķirt viņai pabalstu, norādot, ka viņa tāpat kā viņas vīrs ir 
apdrošināta Nīderlandē. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju pēc AOK 
pieprasījuma beidzot tika pieņemts lēmums ar atpakaļejošu spēku iekļaut viņa sievu Vācijas 
apdrošināšanas sistēmā laika periodā līdz 2006. gada 1. maijam. Tas nozīmē, ka AOK saņēma 
naudu gan no Nīderlandes, gan arī Vācijas. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiek pārkāpti 
spēkā esošie Eiropas un Vācijas tiesību akti. Vēlāk AOK norādīja, ka lūgumraksta iesniedzēja 
sieva pēc 2008. gada 1. aprīļa nebija apdrošināta un viņai ir jāatmaksā AOK segtie medicīnas 
izdevumi. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vācijas iestāde pret viņu ir pieļāvusi 
diskrimināciju, un pieprasa paskaidrojumus, un lūdz palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
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Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valstspiederīgais, kurš saņem Nīderlandes invaliditātes 
pabalstu. Viņš ar sievu un 5 bērniem dzīvo Vācijā. Lūgumraksta iesniedzējam un viņa 
ģimenei ir Nīderlandes veselības apdrošināšana. No 2006. gada 1. maija līdz 2008. gada 
31. martam lūgumraksta iesniedzēja sieva saņēma Vācijas sociālā nodrošinājuma pabalstu 
(Grundsicherung für Arbeitssuchende — Arbeitslosengeld II, ALG II). Vācijas kompetentā 
iestāde „AOK Hessen” uzskatīja, ka Vācija ir par personu, kura saņem ALG II pabalstus, 
atbildīgā dalībvalsts. Attiecīgi Vācijas kompetentā iestāde informēja Nīderlandes kompetento 
iestādi, ka lūgumraksta iesniedzēja sievai ir obligātās Vācijas veselības apdrošināšanas „CVZ 
Diegem” segums, pamatojoties uz veidlapu E 108 (Paziņojums par tiesību uz veselības 
apdrošināšanas vai bērna kopšanas pabalsta izmaksāšanu pārtraukšanu vai atsaukšanu).
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka ES noteikumi sociālā nodrošinājuma koordinēšanas jomā 
nav ievēroti, tā kā viņa sieva bija apdrošināta divreiz: Nīderlandē un Vācijā. Viņš iebilst pret 
sociālā nodrošinājuma maksājumu uz līguma pamata atvilkšanu viņa sievai par periodu no 
2006. gada 1. maija līdz 2008. gada 31. martam, jo viņa šajā laikā nebija nevienas 
Nīderlandes veselības apdrošināšanas sistēmas dalībniece, tā kā Vācijas tiesību aktiem bija 
prioritāte. Lūgumraksta iesniedzējs piesakās uz maksājumu uz līguma pamata atmaksu, kas 
minētajā periodā tika samaksāti Nīderlandes Veselības apdrošināšanas padomei (CVZ) 
attiecībā uz viņa sievu.

Lūgumraksta iesniedzējs tālāk sūdzas par to, ka Vācijas iestāde „AOK Hessen” pieprasījusi 
viņa sievai atmaksāt izdevumus par veselības aprūpi, ko viņa saņēmusi, lai gan viņai nebija ar 
likumu noteiktā veselības apdrošināšana pēc 2008. gada 31. marta, kad beidzās viņas tiesības 
uz Vācijas ALG pabalstu.

Komisijas novērojumi

ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu nevis saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts var brīvi noteikt savas 
sociālā nodrošinājuma sistēmas elementus, tostarp nodrošināmos pabalstus, atbilstības 
nosacījumus, pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo iemaksu apjomu. ES tiesību akti, 
īpaši Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, ievieš 
kopīgus noteikumus un principus, kas jāievēro visām dalībvalstu varas iestādēm, piemērojot 
valstu tiesību aktus. Šie noteikumi nodrošina, ka dažādu valsts tiesību aktu piemērošanā tiek 
ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas pamatprincipi.

Attiecībā uz veselības aprūpes segumu personai, kas saņem vienu pensiju, Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 24. pants paredz, ka pensijas saņēmējs un viņa ģimenes locekļi ir tiesīgi saņemt 
medicīnas aprūpi dzīvesvietas dalībvalstī saskaņā ar tās tiesību aktiem. Veselības aprūpes 
izmaksas sedz dalībvalsts, kura izmaksā pensiju. Koordinēšanas noteikumi nodrošina, ka 
persona un viņas ģimene, kam savādāk nebūtu tiesības uz veselības aprūpi dzīvesvietas 
dalībvalstī, tomēr saņem veselības aprūpi dalībvalstī, kurā viņi uzturas.
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Attiecībā uz jautājumu par iespējamiem dubultiem maksājumiem lūgumraksta iesniedzēja 
sievai par periodu, kurā viņa saņēma Vācijas ALG II pabalstus (2006. gada 1. maijs–
2008. gada 31. marts), šādi dubulti maksājumi būtu pretrunā iepriekš minētajiem 
Koordinēšanas noteikumiem, kas nodrošina, ka tikai vienas dalībvalsts tiesību akti tiek 
piemēroti un nekādi dubulti maksājumi netiek veikti.

Uz Komisijas jautājumu Vācijas varas iestādes atbildēja, ka tajā laikā viņi uzskatīja, ka 
Vācijas ALG II pabalstu saņēmējiem jābūt obligāti apdrošinātiem Vācijā un ka tiek piemērots 
princips, saskaņā ar kuru personas neatkarīgās tiesības uz materiāliem pabalstiem ir prioritāras 
salīdzinājumā ar atvasinātajām tiesībām ģimenes locekļiem. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja 
sievai vajadzēja obligāto veselības apdrošināšanu saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem laikā, kad 
viņa saņēma Vācijas ALG II pabalstus. Lai izvairītos no dubultiem maksājumiem, Vācijas 
varas iestāde informēja Nīderlandes varas iestādi, pamatojoties uz veidlapu E 108, ka Vācija 
ir kompetentā valsts.

Komisija lūdza Nīderlandes varas iestādēm noskaidrot situāciju attiecībā uz maksājumiem 
saskaņā ar Nīderlandes Veselības aprūpes akta 69. pantu (Zorgverzekeringswet, turpmāk
ZvW), kas bija jāveic lūgumraksta iesniedzējam attiecībā uz savu sievu. Nīderlandes varas 
iestādes informēja Komisiju, ka Nīderlandes iestāde CVZ pa šo laiku atklājusi, ka uz 
lūgumraksta iesniedzēju nav attiecināmi maksājumi par periodu no 2006. gada 1. maija līdz 
2008. gada 31. martam saskaņā ar Zvw 69. pantu. Nīderlandes iestādes apgalvoja, ka 
lūgumraksta iesniedzējam tiks atmaksāta summa EUR 3526,00 apmērā, iekļaujot procentus, 
ka lūgumraksta iesniedzējam par to ir ziņots un ka viņas atvainojas par kavēšanos lietas 
izskatīšanā.

Saistībā ar sūdzību, pēc kuras Vācijas „AOK Hessen” pieprasīja lūgumraksta iesniedzēja 
sievai atmaksāt veselības aprūpes izmaksas, kuras viņa saņēma bez obligātās veselības 
apdrošināšanas pēc 2008. gada 31. marta, Vācijas varas iestādes atbildēja Komisijai, ka 
atmaksāšanas procedūra tik uzsākta, bet pārtraukta. Viņi paskaidroja, ka pēc tiesību uz 
Vācijas ALG II pabalsta saņemšanas beigām 2008. gada martā lūgumraksta iesniedzēja sieva 
saņēmusi pabalstus no Vācijas, pirms Vācijas iestāde saņēma veidlapu E 121 (Izziņa par 
pensijas saņēmēju un viņu ģimenes locekļu reģistrāciju). Tā kā formas nosūtīšana no 
Nīderlandes uz Vāciju aizņēma laiku, tad Vācijas varas iestādes kļūdaini uzskatīja, ka par šo 
periodu nav bijusi apdrošināšana.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka Vācijas un Nīderlandes varas iestādes ir atrisinājušas lūgumraksta 
iesniedzēja jautājumus saskaņā ar ES tiesību aktu principiem sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanas jomā.”


