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Temats: Lūgumraksts Nr. 1644/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Alberto 
Puglia, par problēmām ar viņa veselības apdrošināšanu Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Itālijas valstspiederīgais, bet dzīvo Vācijā. Viņš saņem pensiju gan 
no Vācijas, gan no Itālijas. Lūgumraksta iesniedzējs pieteicās veselības apdrošināšanai 
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Minhenē, iesniedzot veidlapu E121. Lūgumraksta 
iesniedzējam tika veikta operācija, un viņš saņēma rēķinu, kurā norādīts, ka viņš nebija 
apdrošināts. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņam vajadzēja būt apdrošinātam Vācijā, 
un apgalvo, ka Vācijas iestādes pārkāpj, cita starpā, Regulas (EK) Nr. 883/2004 un 
Nr. 987/2009 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 24. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Komisija 2012. gada 30. novembrī ir saņēmusi identisku sūdzību no personas ar tādu pašu 
valstspiederību. Lūgumraksta iesniedzējam tika sniegti skaidrojumi attiecībā uz ES tiesību 
aktiem sociālā nodrošinājuma jomā, proti, Regulām (EK) Nr. 883/2004 un Nr. 987/2009 un to 
noteikumiem par veselības aprūpi „dubultiem” pensionāriem.

Tādējādi, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 883/2004 24. pantu, pensionāram, kas atrodas 
tādā situācijā kā lūgumraksta iesniedzējs, ir tiesības saņemt visus tos veselības aprūpes 
pabalstus natūrā, kas paredzēti saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tas dzīvo. Lai 
saņemtu veselības aprūpi pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī saskaņā ar ES noteikumiem, 
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pensionāram jāreģistrējas dzīvesvietas valsts iestādē, iesniedzot veidlapu E121 (tagad 
veidlapa S1), ko izsniegusi kompetentā iestāde apdrošināšanas dalībvalstī. Izdevumus par 
pabalstiem, kas saņemti dzīvesvietas valstī, tos izsniegušajai iestādei sedz apdrošināšanas 
valsts kompetentā iestāde (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 35. pantu).

Ņemot vērā iepriekš minētos noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka Vācija nepareizi 
piemērojusi ES noteikumus lūgumraksta iesniedzēja gadījumā. Tā kā sākotnēji dalībvalstu 
uzdevums ir nodrošināt pareizu ES tiesību aktu piemērošanu, Komisija ir sazinājusies ar 
Vācijas varas iestādēm, lai lūgtu skaidrojumus par praksi, kas piemērota attiecībā uz 
lūgumraksta iesniedzēju.

Vācijas varas iestādes 2013. gada 3. jūlijā sniegtajā atbildē atzīst, ka lūgumraksta iesniedzēja 
gadījumā ES tiesību akti ir nepareizi piemēroti, un informē, ka tagad Vācijas iestāde ir 
atzinusi lūgumraksta iesniedzēja iesniegto veidlapu S1. Vācijas varas iestādes arī informē, ka 
valsts procedūras attiecībā uz to personu, kas saņem pensiju no divām dalībvalstīm, 
reģistrēšanos veselības aprūpei ar veidlapu S1, pašlaik tiek pārskatītas. Komisija ir 
informējusi lūgumraksta iesniedzēju par Vācijas varas iestāžu sniegto atbildi. 

Secinājums

Komisija nav saņēmusi citas līdzīgas sūdzības par Vāciju. Lūgumraksta iesniedzēja situācija, 
šķiet, ir atsevišķs gadījums, nevis Vācijas vispārpieņemta nepareiza ES tiesību aktu 
piemērošana. Tāpēc Komisijai nav neviena fakta, ar kuru varētu pamatot pārkāpuma 
procedūras uzsākšanu pret Vāciju. Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja lieta ir 
atrisināta labvēlīgi un tāpēc to var uzskatīt par slēgtu.


