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Temats: Lūgumraksts Nr. 1264/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais E. S. un 
kam pievienoti divi paraksti, par varbūtēju diskrimināciju saistībā ar 
ilgtermiņa aprūpes pabalstiem pensionāriem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, kas ir vācu-itāļu precēts pāris, norāda, ka dzīvo Vācijā un saņem 
Itālijas pensijas, jo ir beiguši profesionālo karjeru Itālijā. Viņi sūdzas, ka saistībā ar tiesībām uz 
ilgtermiņa aprūpi pret viņiem izturoties citādi nekā pret Vācijas pilsoņiem un viņi varot 
pretendēt tikai uz pabalstiem natūrā. Viņi apgalvo, ka atšķirīgā attieksme izriet no ES tiesību 
aktiem, un vēlas atrisināt savu problēmu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 7. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēji ir precēts pāris, kuri visu mūžu ir strādājuši Itālijā. Pēc pensionēšanās 
viņi pārcēlās uz Vāciju, kurā viņi saņem vienotu pensiju no Itālijas. Vācijas veselības 
apdrošināšanas sistēma nodrošina viņu ilgtermiņa aprūpes pabalstus natūrā, kura izmaksas sedz 
Itālijas sociālā nodrošinājuma iestāde. Viņi lūdz, lai pret viņiem izturētos tāpat kā pret Vācijas 
pensijas saņēmējiem, kuriem ir ļauts no kompetentās Vācijas iestādes saņemt minētos pabalstus 
naudā.
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Komisijas komentāri

Pensionāru slimības pabalstus naudā ir jāizmaksā tai dalībvalstij, kas ir kompetenta attiecībā uz 
konkrētās personas veselības apdrošināšanu (Regulas (EK) Nr. 883/2004 29. panta 1. punkts1). 
Tā kā lūgumraksta iesniedzējs saņem pensiju tikai no Itālijas, nevis Vācijas, Itālija ir 
kompetentā dalībvalstis attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja veselības apdrošināšanu. Tādēļ 
Itālijai vajadzēs eksportēt viņu ilgtermiņa pabalstus naudā. Kaut gan pensionāram saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 883/2004 ir tiesības pieprasīt konkrētus ilgtermiņa aprūpes pabalstus naudā 
kompetentajā valstī, šādam pabalstam ir faktiski jāpastāv saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Ja 
Itālijas tiesību aktos nav paredzēts šāds ilgtermiņa aprūpes pabalsts, to nevar pieprasīt. 

Savukārt ilgtermiņa aprūpes pabalstus natūrā nav iespējams eksportēt un to sniedz tikai 
attiecīgās personas rezidences vietas valsts. Līdz ar to, lai arī lūgumraksta iesniedzējam ir 
Itālijas veselības apdrošināšana, viņš Vācijā esošos ilgtermiņa aprūpes pabalstus var saņemt 
tikai natūrā.

Tomēr lūgumrakstā norādītais ilgtermiņa aprūpes pabalsts ir naudā, nevis natūrā. Tas nozīmē, 
ka šo pabalstu sniedz tikai personām, kurām ir Vācijas veselības apdrošināšana. 

Komisija vēlas norādīt, ka valsts ilgtermiņa aprūpes apdrošināšanas sistēmas un nosacījumi šo 
pabalstu piešķiršanai ievērojami atšķiras starp dalībvalstīm. ES noteikumi, kas ietverti Regulā 
(EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu, neaizstāj valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmas ar vienotu Eiropas sistēmu. ES noteikumi drīzāk paredz valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, nevis to saskaņošanu. Tādēļ katras dalībvalsts tiesību 
aktos ir jāparedz nosacījumi sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķiršanai. 

Tādēļ var būt tā, ka viena dalībvalsts ir pamatojusi savu sistēmu uz pabalstiem natūrā, kamēr 
cita dalībvalsts — uz pabalstiem naudā. Dažos gadījumos tas var radīt situāciju, kad persona, 
kas ir pārcēlusies uz citu dalībvalsti, saņem zemākus vai atšķirīgus pabalstus nekā pirms 
viņa/viņas pārcelšanās. Tomēr, ņemot vērā atšķirības starp dalībvalstu sociālā nodrošinājuma 
tiesību aktiem, kuras nevar novērst ar noteikumu koordinēšanu, pārcelšanās no vienas 
dalībvalsts uz citu var būt vairāk vai mazāk izdevīga apdrošinātajai personai iemaksu ziņā.  

Secinājums

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Vācijas iestādēm nav jāsniedz 
pabalsti naudā personām, kas dzīvo tās teritorijā, bet pensiju saņem no Itālijas. Šajā gadījumā 
runa nav par nevienlīdzīgu attieksmi saskaņā ar ES tiesību aktiem, bet gan par atšķirīgām 
sociālā nodrošinājuma sistēmām, ko nevar novērst ar pašreizējiem noteikumiem par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu (dokuments attiecas uz EEZ un Šveici), OV L 166, 30.4.2004., 1.–123. lpp.


