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Temats: Lūgumraksts Nr. 1503/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Lutz 
Kiuntke, par obligāto veselības papildapdrošināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs — Austrijā dzīvojošs pensionārs, Vācijas valstspiederīgais —
norāda, ka veselības apdrošināšanas iemaksas viņš veic Vācijā, bet viņam ir Austrijas 
veselības apdrošināšanas karte (E-karte), kas dod viņam tiesības saņemt veselības aprūpi 
Austrijā. Viņš apstrīd sava Vācijas veselības apdrošināšanas fonda neseno prasību veikt 
papildu veselības apdrošināšanas iemaksas. Viņš uzskata, ka attiecībā uz veselības 
apdrošināšanu viņa gadījumā jāpiemēro Austrijas tiesību aktu noteikumi, un tāpēc vēlas 
saņemt konkrētus paskaidrojumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Komisijas novērojumi

Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo Austrijā, bet saņem Vācijas pensiju. Saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 24. pantu pabalstu natūrā uz Vācijas rēķina piešķir Austrija, jo saskaņā ar 
Austrijas tiesību aktu noteikumiem lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības saņemt pensiju un 
pabalstus natūrā. Tātad Vācija ir izdevusi veidlapu S1, kas apliecina lūgumraksta iesniedzēja 
tiesības Austrijā saņemt pabalstus natūrā. Pamatojoties uz veidlapu S1, lūgumraksta 
iesniedzējs ir arī reģistrēts Austrijas kompetentajā iestādē. Pēc reģistrēšanās lūgumraksta 
iesniedzējam izdota Austrijas veselības apdrošināšanas karte.
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Šīs reģistrācijas dēļ Vācija atlīdzinās Austrijai lūgumraksta iesniedzējam piešķirto pabalstu 
natūrā. Šī atlīdzināšanas procedūra notiek kompetento iestāžu starpā. Vācija atbild arī par 
Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) izdošanu lūgumraksta iesniedzējam, kā arī 
par slimības pabalstu izmaksu naudā.

Pagaidu uzturēšanās laikā Vācijā lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības arī saņemt pabalstus 
natūrā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 27. panta 2. punktu, jo Vācija ir iekļauta 
minētās regulas IV pielikumā.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 30. pantu Vācija drīkst pieprasīt lūgumraksta 
iesniedzējam iemaksas par pabalstiem natūrā atbilstīgi Vācijas tiesību aktu noteikumiem. 
Tomēr pieprasīto iemaksu apmērs nedrīkst pārsniegt iemaksu summu, kāda būtu jāmaksā 
Vācijā dzīvojošam pensionāram, kas Vācijā saņem pensiju tādā pašā apmērā (Regulas (EK) 
Nr. 987/2009 30. pants). Saskaņā ar Vācijas Bundesministerium für Arbeit und Soziales
sniegto informāciju šajā gadījumā prasītā iemaksu summa atbilst Regulas (EK) Nr. 883/2004 
30. pantā un Regulas (EK) Nr. 987/2009 30. pantā noteiktajām prasībām.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja izklāstītā situācija atbilst Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas 
(EK) Nr. 987/2009 noteikumiem. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējam vajadzētu būt informētam 
par minētajām tiesībām.


