
CM\829544LT.doc PE448.731v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0184/2010 dėl sveikatos draudimo pratęsimo pagal bendrąją 
sveikatos draudimo sistemą (angl. JSIS) išėjus į pensiją, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Hartmut Hofmeister

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris nuo 1989 iki 2009 m. dirbo Europos Komisijoje kaip ekspertas 
(1989–2006 m.) ir kaip sutartininkas (2006–2009 m.), prašo pagalbos siekdamas ir toliau būti 
apdraustas pagal bendrąją sveikatos draudimo sistemą (angl. JSIS) jam išėjus į pensiją 
2010 m. vasario mėn. Peticijos pateikėjas paaiškina ketinęs apsidrausti Vokietijos draudimo 
įmonėje BEK (Barmer Ersatzkasse), kurioje draudėsi iki 1989 m., tačiau jo prašymas nebuvo 
patenkintas, nes JSIS laikoma privačiu draudimu. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 2008 m. 
Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (angl. PMO) išleistame Išėjimo į 
pensiją vadove nurodyta, kad EK sutartininkai gali būti apdrausti pagal JSIS, jeigu jie dirbo 
trejus metus, o Komisijos tarnybos nuostatuose nurodyta, kad sutartininkas turi būti išdirbęs 
daugiau kaip trejus metus. Peticijos pateikėjo tvirtinimu, jis rėmėsi PMO vadovu ir nesiekė, 
kad jo sutartis su Komisija būtų pratęsta. Jo nuomone, nesąžininga, kad jam reikia apsidrausti 
privačiu draudimu, kuris jam kainuotų apie 400 EUR per mėnesį, kai jo pensija siekia 
900 EUR.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Komisija pripažįsta, kad Išėjimo į pensiją vadove pateikta informacija nepakankamai tiksli. 
Šiuo metu šis vadovas peržiūrimas, kad būtų pašalinti bet kokie nesusipratimai.
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Komisija taip pat norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad visais bylinėjimosi atvejais pirmenybė 
teikiama tarnybos nuostatams, o ne vidaus dokumentams, kuriuose nurodoma neprivaloma 
informacija. Išėjimo į pensiją vadove aiškiai nurodytas šis teiginys: „Kilus ginčui vieninteliai 
autentiški tekstai yra Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos 
Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos.“

Be to, reikėtų atsižvelgti į tai, kad peticijos pateikėjas pats nurodė žinojęs, kas šiuo klausimu 
nustatyta tarnybos nuostatuose.

Galiausiai peticijos pateikėjas teigia, kad nesiekė pratęsti savo sutarties, nes buvo įsitikinęs, 
jog sudaręs trejų metų trukmės sutartį įgijo teisę išėjęs į pensiją gauti bendrosios sveikatos 
draudimo sistemos išmokas. Iš tikrųjų pažymėtina, kad jam nesiūlyta pratęsti sutartį, nes jis 
neišlaikė egzamino CAST RELEX, kuris yra būtina tokio sutarties pratęsimo sąlyga. Todėl 
peticijos pateikėjo teiginys šiuo atžvilgiu neturi prasmės.

Komisija norėtų pabrėžti, kad peticijos pateikėjo atvejis nėra pavienis. Pagal Kitų Europos 
Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (CEOS) 95 straipsnį reikalaujama, kad darbuotojas 
būtų ilgiau negu trejus metus dirbęs kaip sutartininkas arba pagal kito pobūdžio sutartį, 
kurioje nustatytas privalomas darbuotojo draudimas pagal bendrąją sveikatos draudimo 
sistemą. Todėl šiuo tikslu neatsižvelgiama į septyniolika jo eksperto darbo metų.

Išvados

Atsižvelgiant į pirmiau išvardytus aspektus ir remiantis CEOS 95 straipsniu, esant tokioms 
aplinkybėms neįmanoma pratęsti draudimo pagal bendrąją sveikatos draudimo sistemą. Išėjęs 
į pensiją peticijos pateikėjas gavo liudijimą, kuriame patvirtinta, kad bendroji sveikatos 
draudimo sistema nėra nei viešoji sveikatos draudimo sistema, nei privati sveikatos draudimo 
bendrovė, tačiau asmuo, sudaręs sutartį su Europos Komisija, buvo privalomai draudžiamas 
šios sutarties galiojimo laikotarpiu. Turėdamas šį liudijimą jis turėtų galėti naudotis 
nacionalinių sveikatos draudimo institucijų, kurios žino apie šias aplinkybes, paslaugomis.“


