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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0951/2012 dėl sunkumų, susijusių su pensijos išmokomis ir 
sveikatos priežiūros draudimu Nyderlanduose, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis Josef Müllejans

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Vokietijos pilietis, kuris gyvena Nyderlanduose, tačiau niekada čia 
nedirbo. Vokietija jam moka pensijos išmokas, o nuo tada, kai jam suėjo 65-eri metai, 
Nyderlandai – nedidelę (36 EUR) senatvės pensiją. Pasikeitus Nyderlandų teisės aktams, 
peticijos pateikėjas nuo 2006 m. Nyderlanduose turi draustis sveikatos priežiūros draudimu. 
Sveikatos priežiūros draudimo mėnesinė įmoka yra 125 EUR: 5 proc. iš Vokietijos peticijos 
pateikėjui mokamos pensijos išskaičiuojama slaugos draudimui ir 22,25 proc. – slaugos 
išlaidų draudimui. Peticijos pateikėjas mano, kad tai socialiniu požiūriu neteisinga. Jis teigia, 
kad pagal sprendimą M. T. I. Nikulos byloje iš pensijos gavėjo, kuris yra kitos valstybės narės 
pilietis, gyvenamosios vietos valstybėje išskaičiuojamos sveikatos priežiūros draudimo 
įmokos negali viršyti gyvenamosios vietos valstybės mokamos pensijos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Komisija jau turėjo galimybę išsamiai išnagrinėti peticijos pateikėjo teiginius ir 
ankstesniuose atsakymuose padarė išvadą, kad jo skundas nesusijęs su netinkamu Europos 
Sąjungos teisės aktų taikymu. Komisija savo 2010 m. liepos 5 d., 2011 m. balandžio 19 d. ir 
2011 m. lapkričio 29 d. laiškuose pranešė peticijos pateikėjui jo pateikto skundo analizės 
rezultatus.
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Iš pradžių Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos teisės aktuose, visų 
pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 48 straipsnyje ir Reglamente (EB) 
Nr. 883/20041 numatytas valstybių narių teisės aktų koordinavimas, o ne derinimas. Tai 
reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali laisvai nustatyti savo socialinės apsaugos sistemos 
aspektus, įskaitant tai, kokias išmokas skirti, kokias tinkamumo gauti šias išmokas sąlygas 
taikyti, kaip šios išmokos apskaičiuojamos ir kiek įmokų turi būti sumokėta. ES teisės 
aktuose, visų pirma Reglamente (EB) Nr. 883/2004, nustatytos bendros taisyklės ir principai, 
kurių, taikydamos nacionalinės teisės aktus, privalo laikytis visos nacionalinės valdžios 
institucijos.

Nors pagal Reglamentą (EEB) Nr. 1408/712 pensininkų mokamos sveikatos priežiūros įmokos 
negali būti didesnės nei pensija, kurią atitinkamas asmuo gauna iš įmokas renkančios 
valstybės, atitinkamoje Reglamento (EB) Nr. 883/2004 30 straipsnio 1 dalies nuostatoje tokių 
apribojimų nėra.

Kadangi iš naujo neįtrauktas Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 33 straipsnyje nustatytas 
apribojimas, galėjo susiklostyti tokia padėtis, kai – dėl labai mažos pensijos dalies – įmokas 
būtų galima gerokai sumažinti, o kompetentinga valstybė narė vis tiek turėtų teikti visas 
sveikatos priežiūros paslaugas.

Toks pranašumas buvo nepateisinamas, be to, dėl jo atsirado pensininkų, kurie visą arba 
pagrindinę savo pensijos dalį gauna iš kompetentingos valstybės narės (ir turėjo sumokėti 
visas įmokas), ir pensininkų, kurie iš tos valstybės gauna tik nedidelę pensijos dalį (ir mokėjo 
gerokai mažesnes įmokas), nelygybė.

Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 30 straipsnio 1 dalį ši nelygybė panaikinama 
nustatant, kad įmokos turi būti išskaičiuojamos ne tik iš tos pensijos, kurią moka įmokas 
renkanti valstybė narė, bet ir, jeigu reikia, iš kitų valstybių narių mokamų pensijų.

Todėl įmokos ligos ir motinystės bei lygiaverčių tėvystės išmokų draudimui, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. 883/20004 30 straipsnį gali būti renkamos Nyderlanduose, gali būti 
išskaičiuojamos ne tik iš tos pensijos, kurią moka įmokas renkanti valstybė narė, bet ir, jeigu 
reikia, iš kitų valstybių narių mokamų pensijų.

Tačiau pensininkas, kuriam taikomos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 30 straipsnio nuostatos, 
neturėtų patekti į prastesnę padėtį, palyginti su tos pačios valstybės narės piliečiu, kuris iš jos 
gauna panašaus dydžio visą pensiją. Todėl iš peticijos pateikėjo negali būti reikalaujama 
mokėti didesnes įmokas, nei moka tokio pat dydžio pensiją gaunantis Nyderlandų pilietis 
(apskaičiuojama sudėjus peticijos pateikėjo iš Vokietijos ir Nyderlandų gaunamas pensijas).

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, 
OL L 200, 2001 6 7, p. 1 (klaidų ištaisymas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 465/2012 (OL L 149, 2012 6 8, 
p. 4), ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, OL L 284, 2009 10 30, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 465/2012 (OL L 349, 2012 12 19, p. 45).
2 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems 
asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, OL L 149, 1971 7 5, p. 2, su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 592/2008 (OL L 177, 2008 7 4, p. 1).
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Komisija žino, kad kai kuriais atvejais pensininkas, persikeldamas iš valstybės narės, kurioje 
mokamos didesnės ligos draudimo įmokos, gali patekti į mažiau palankią padėtį. Vis dėlto, 
turint omenyje valstybių narių socialinės apsaugos teisės aktų skirtumus, kurie nepanaikinami 
taikant koordinavimo nuostatas, įmokų požiūriu apdraustajam asmeniui persikelti iš vienos 
valstybės narės į kitą gali būti daugiau ar mažiau palanku1.

Išvada

Remiantis peticijos pateikėjo Peticijų komitetui suteikta informacija, taip pat ją įvertinus 
atsižvelgiant į peticijos pateikėjo Komisijai anksčiau pateiktą informaciją, negalima tvirtinti, 
kad Europos Sąjungos teisės aktai taikyti netinkamai.“

                                               
1

Pagal analogiją žr. 2012 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo Partena ASBL prieš Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA, C-137/1, dar nepaskelbta, 
52 punktą, 2009 m. liepos 16 d. Sprendimo von Chamier-Glisczinski, C-208/07, Rink. p. I-6095, 84 ir 85 punktus, 2010 m. birželio 15 d. 
Sprendimo Komisija prieš Ispaniją, C-211/08, Rink. p. I-5267, 61 punktą ir 2002 m. kovo 19 d. Sprendimo Hervein ir kt., sujungtos bylos 
C-393/99 ir C-394/99, Rink. p. I-2829, 50–52 punktus.


