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Temats: Lūgumraksts Nr. 0951/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Josef 
Müllejans, par problēmām saistībā ar viņa pensijas un medicīnas 
apdrošināšanas maksājumiem Nīderlandē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valstspiederīgais, kas dzīvo Nīderlandē, taču šajā valstī 
nekad nav strādājis. Vācija viņam maksā pensiju, un kopš viņa 65. dzimšanas dienas 
Nīderlande viņam maksā nelielu vecuma pensiju 36 eiro apmērā. Tā kā Nīderlandes tiesību 
aktus grozīja, kopš 2006. gada lūgumraksta iesniedzējam bija jābūt reģistrētam medicīniskajai 
apdrošināšanai Nīderlandē. Tas viņam izmaksā 125 eiro mēnesī — 5 % no viņa Vācijas 
pensijas, kas paredzēta veselības aprūpes apdrošināšanai, un 22,25 % no viņa Vācijas 
pensijas, kas paredzēta kopšanas izmaksu apdrošināšanai. Lūgumraksta iesniedzējs neuzskata, 
ka šāda sistēma ir „sociāla”. Viņš norāda, ka saskaņā ar spriedumu Nikula lietā mītnes valsts 
no pensionāra, kura izcelsmes valsts ir cita valsts, nedrīkst medicīniskās apdrošināšanas 
iemaksās iekasēt summu, kas lielāka nekā summa, ko pensionārs no šīs mītnes valsts saņem 
kā pensiju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Komisijai jau bija iespēja detalizēti izvērtēt lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumus, un 
iepriekšējā sarakstē tā secināja, ka viņa sūdzība nenorāda uz Eiropas Savienības tiesību aktu 
nepareizu piemērošanu. Komisija informēja lūgumraksta iesniedzēju par tās veiktās viņa 
sūdzības analīzes rezultātiem 2010. gada 5. jūlija, 2011. gada 19. aprīļa un 2011. gada 
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29. novembra vēstulēs.

Sākumā Komisija vēlas norādīt, ka Eiropas Savienības tiesību akti, īpaši LESD 48. pants un 
Regula (EK) Nr. 883/20041, paredz dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu un nevis to 
saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts var brīvi noteikt savus sociālā nodrošinājuma 
sistēmas elementus, tostarp piešķiramos pabalstus, atbilstības nosacījumus, pabalstu 
aprēķināšanas kārtību un veicamo iemaksu apjomu. Ar ES tiesību aktiem, īpaši Regulu (EK) 
Nr. 883/2004, ievieš kopīgus noteikumus un principus, kas jāievēro visām valsts iestādēm, 
piemērojot valsts tiesību aktus.

Kaut gan saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1408/712 pensionāru veicamās iemaksas par veselības 
aprūpi nedrīkstēja būt lielākas par pensijas summu, ko attiecīgā persona saņēma no valsts, 
kura iekasēja iemaksas, atbilstošajā Regulas (EK) Nr. 883/2004 30. panta 1. punkta 
noteikumā nav ietverts šāds ierobežojums.

Regulas (EEK) Nr. 1408/71 33. pantā paredzētā ierobežojuma atkārtotas neieviešanas iemesls 
ir tas, ka varētu rasties situācija, kad — ļoti mazas pensijas dēļ — iemaksas varētu tikt 
samazinātas līdz niecīgai summai, kamēr dalībvalstij joprojām būtu pienākums nodrošināt 
pilnu veselības aprūpes segumu.

Šāda priekšrocība nebija attaisnojama, un tā turklāt radīja nevienlīdzību starp tiem 
pensionāriem, kuri saņēma visu pensiju vai tās lielāko daļu no kompetentās dalībvalsts (un 
iemaksas bija jāveic pilnā apmērā) un tiem pensionāriem, kuri saņēma nelielu daļu no savas 
pensijas no šīs valsts (un kuru iemaksas tika ievērojami samazinātas).

Tādēļ ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 30. panta 1. punktu ir novērsta šāda nevienlīdzība, 
nosakot, ka iemaksas ir jāatskaita ne tikai no pensijas, ko saņem no tās dalībvalsts, kura iekasē 
iemaksas, bet vajadzības gadījumā arī no pensijām, ko saņem no citām dalībvalstīm.

Tādējādi iemaksas slimības, maternitātes vai līdzvērtīgiem paternitātes pabalstiem, kuras 
Nīderlande var iekasēt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 30. pantu, var atskaitīt ne tikai 
no pensijas, ko saņem no tās dalībvalsts, kura iekasē iemaksas, bet vajadzības gadījumā arī no 
pensijām, ko saņem no citām dalībvalstīm.

Tomēr pensionārs, uz ko attiecas Regulas (EK) Nr. 883/2004 30. pants, nedrīkst būt sliktākā 
stāvoklī kā attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgais, kurš saņem līdzīgu kopējo pensijas summu 
no šīs valsts. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējam nedrīkst pieprasīt veikt lielākas iemaksas nekā 
Nīderlandes personai, kas saņem tādu pašu pensijas summu (aprēķināta kā Vācijas un 
Nīderlandes pensijas summa).

Komisijai ir zināms, ka dažās situācijās pensionārs var nonākt mazāk izdevīgā stāvoklī, ja 

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, OV L 200, 
7.6.2001., 1. lpp. (labojums), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) Nr. 465/2012 (OV L 149, 8.6.2012., 4. lpp.), un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 
par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 
Nr. 465/2012 (OV L 349, 19.12.2012., 45. lpp.).
2 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām 
personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā, OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 
Nr. 592/2008 (OV L 177, 4.7.2008., 1. lpp.).
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viņš vai viņa pārceļas no dalībvalsts, kurā slimības apdrošināšanas iemaksas ir augstākas. 
Tomēr, ņemot vērā atšķirības starp dalībvalstu sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, kuras 
nevar novērst ar noteikumu koordinēšanu, pārcelšanās no vienas dalībvalsts uz citu var būt 
apdrošinātajai personai vairāk vai mazāk izdevīga iemaksu ziņā1.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija Lūgumrakstu komitejai nenorāda uz Eiropas 
Savienības tiesību aktu nepareizu piemērošanu, arī tad, ja to izvērtē, ņemot vērā viņa agrāk 
sniegto informāciju Komisijai.

                                               
1 Skat. pēc analoģijas lietu C-137/11 (Partena ASBL pret Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) [2010], vēl nav publicēta, 52. punktu, lietu C-
208/07 (von Chamier-Glisczinski) [2009] ECR I-6095, 84.–85. punktu, lietu C-211/08 (Komisija pret Spāniju) [2010] ECR I-5267, 
61. punktu un apvienotās lietas C-393/99 un C-394/99 (Hervein un citi) [2002] ECR I-2829, 50.–52. punktu.


