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Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0184/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hartmut 
Hofmeister, par viņa veselības apdrošināšanas ar Kopīgo veselības apdrošināšanas 
shēmu (JSIS) pagarināšanu pēc pensionēšanās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas no 1989. gada līdz 2009. gadam strādāja Eiropas Komisijā kā 
individuālais eksperts (1989.–2006. gadā) un kā līgumdarbinieks (2006.–2009. gadā), lūdz 
palīdzību, jo vēlas, lai pēc pensionēšanās 2010. gada februārī viņš tiktu iekļauts Kopējā 
veselības apdrošināšanas shēmā (JSIS). Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka vēlējās tikt 
apdrošināts ar Vācijas apdrošināšanu BEK („Barmer Ersatzkasse”), kas bija viņa 
apdrošinātājs līdz 1989. gadam, taču viņa prasība tika noraidīta, jo JSIS tika uzskatīta par 
privātu apdrošināšanu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 2008. gada PMO Pensionēšanās 
ceļvedī ir teikts, ka EK līgumdarbiniekus var iekļaut JSIS, ja viņi ir strādājuši trīs gadus, taču 
Komisijas Civildienesta noteikumi paredz, ka līgumdarbiniekam jānostrādā vairāk nekā trīs 
gadi. Pēc lūgumraksta iesniedzēja teiktā viņš uzticējās PMO ceļvedim un neizvēlējās 
pagarināt līgumu ar Komisiju. Viņš uzskata par netaisnu faktu, ka atrodas situācijā, kurā 
viņam jāapdrošinās ar privātu apdrošināšanu, kas maksātu aptuveni EUR 400 mēnesī, ja viņa 
pensija ir EUR 900.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 9. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Komisija atzīst, ka Pensionēšanās ceļvedī sniegtā informācija nav pietiekami precīza. 
Ceļvedis patlaban tiek pārskatīts, lai novērstu visus pārpratumus.
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Komisija vēlētos vērst uzmanību arī uz to, ka visos tiesas prāvu gadījumos Civildienesta 
noteikumi ir uzskatāmi par svarīgākiem nekā iekšējie dokumenti, kuros ir sniegta nesaistoša 
informācija. Tas skaidri ir norādīts šajā Pensionēšanās ceļvedī sniegtajā formulējumā: 
„Strīdus gadījumā vienīgie autentiskie dokumenti ir Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi 
un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.” 

Turklāt jāņem vērā arī tas, ka lūgumraksta iesniedzējs pats norāda, ka viņš ir zinājis, ko šajā 
sakarībā paredz Civildienesta noteikumi.

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš nepagarināja līgumu, jo bija pārliecināts, 
ka trīs gadus ilgais līgums viņam dod tiesības pēc pensionēšanās saņemt JSIS apdrošināšanu. 
Jānorāda, ka patiesībā viņam līguma pagarināšanas iespēja nemaz netika piedāvāta, jo viņš 
nenokārtoja CAST RELEX atlases procedūras eksāmenu, kas bija veiksmīgi jānokārto, lai 
līgumu varētu pagarināt. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja arguments šajā kontekstā ir 
bezjēdzīgs.

Komisija vēlas uzsvērt, ka lūgumraksta iesniedzēja gadījums tāds nav vienīgais. Eiropas 
Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (CEOS) 95. pantā ir noteikts, ka 
darbiniekam saskaņā ar līgumdarbinieka līgumu vai cita veida līgumu, kas paredz šīs personas 
obligātu iekļaušanu JSIS, ir jānostrādā laika periods, kas ilgāks par trim gadiem. Tādēļ viņa 
septiņpadsmit gadus ilgais darbs individuālā eksperta amatā šajā gadījumā netiek ņemts vērā. 

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, un saskaņā ar CEOS 95. panta noteikumiem šajos 
apstākļos lūgumraksta iesniedzēju nav iespējams iekļaut JSIS. Pensionēšanās brīdī 
lūgumraksta iesniedzējs saņēma dokumentu, kas apliecina, ka JSIS nav ne valsts veselības 
apdrošināšanas shēma, ne arī privāta veselības apdrošināšanas kompānija, taču viņš šajā 
shēmā bija iekļauts laikā, kad bija spēkā viņa līgums ar Eiropas Komisiju. Uzrādot šo 
dokumentu, valsts veselības apdrošināšanas iestādēm, kuras par šo kontekstu ir informētas, 
vajadzētu viņam dot iespēju apdrošināties.”


