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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1038/2012 dėl Europos sveikatos draudimo kortelės galiojimo 
Čekijoje, kurią pateikė Italijos pilietis Luciano Iannuccelli

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, remdamasis asmenine patirtimi, nurodo, kad Čekijos valdžios institucijos 
kai kuriais atvejais nepripažįsta Europos sveikatos draudimo kortelės, nors ji skirta visų 
valstybių narių piliečių sveikatai apsaugoti, nesvarbu, kurioje Sąjungos valstybėje jie būtų, ir 
ja suteikiamos tokios pat teisės ir pareigos kaip ir rezidentams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gegužės 31 d.

„Peticijos pateikėjas, remdamasis asmenine patirtimi, nurodo, kad Čekijos valdžios 
institucijos du kartus nepripažino Europos sveikatos draudimo kortelės, kai jo žmonai reikėjo 
gydymo, nors ji skirta visų valstybių narių piliečių būtinai sveikatos priežiūrai, nesvarbu, 
kurioje Sąjungos valstybėje jie būtų, ir ja suteikiamos tokios pat teisės ir pareigos kaip ir tos 
valstybės gyventojams.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 19 straipsnio 1 dalį apdraustieji ir jų šeimos nariai, 
būnantys valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė, turi teisę gauti išmokas 
natūra, kurios jų buvimo toje valstybėje metu tampa būtinos dėl medicininių priežasčių. Šias 
išmokas kompetentingos valstybės narės vardu pagal savo teisės aktus teikia buvimo valstybė 
narė, lyg susiję asmenys būtų drausti pagal juos. Norint gauti minėtas išmokas natūra 
kompetentinga valstybė narė, kurioje asmuo yra draustas, išduoda Europos sveikatos 
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draudimo kortelę (taikydama Reglamento (EB) Nr. 987/2009 25 straipsnio 1 dalį).

Ar suteiktas gydymas buvo reikalingas, nustato sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas. Svarbu 
pažymėti, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 valstybės narės privalo padengti tik 
teikėjų, kuriems taikomi buvimo valstybės narės nacionaliniai teisės aktai (teikėjų, su kuriais 
sudarytos sutartys, o ne privačių teikėjų ar tų, su kuriais sutartys nesudarytos), suteikto 
gydymo išlaidas.

Atsižvelgiant į buvimo valstybės narės sistemos struktūrą, valstybės narės gali teikti sveikatos 
priežiūros paslaugas nemokamai, taikyti paciento mokestį arba prašyti padengti visas su 
sveikatos priežiūra susijusias išlaidas. Valstybėse narėse, kuriose sveikatos priežiūros 
paslaugos yra nemokamos arba taikomas tik paciento mokestis, pacientas reikalauja 
kompensacijos tiesiogiai iš buvimo valstybės narės. Kompetentinga valstybė narė prisiima 
gautų išmokų išlaidas ir atlygina jas buvimo valstybei narei (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
35 straipsnis). Tokį kompensavimą administruoja dvi susijusios valstybės narės pagal 
Reglamento (EB) Nr. 987/2009 IV antraštinėje dalyje numatytas finansines nuostatas.

Tik valstybėse narėse, reikalaujančiose padengti visas su sveikatos priežiūra susijusias 
išlaidas, apdraustasis jas padengia ir vėliau išlaidos jam tiesiogiai atlyginamos buvimo 
valstybėje narėje (Reglamento (EB) Nr. 987/2009 25 straipsnio 4 dalis). Buvimo valstybė 
narė pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 IV antraštinėje dalyje numatytas finansines 
nuostatas reikalauja kompetentingos valstybės narės kompensacijos.

Dažniausiai kompensacijos prašoma ir ji suteikiama laikantis buvimo valstybės narės teisės 
aktuose nustatytų sąlygų (Reglamento (EB) Nr. 987/2009 25 straipsnio 4 ir 5 dalys).

Komisijos žiniomis, Čekijoje sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai arba kai 
kuriais atvejais taikomas tik paciento mokestis. Tačiau pagal peticijos pateikėjo pateiktą 
informaciją sunku spręsti, ar sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas nurodė priežastį, kodėl 
nepripažino Europos sveikatos draudimo kortelės, siekiant padengti būtinas sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidas, ir ar sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas pažeidė pirmiau 
nurodytą vienodo požiūrio principą. 

Išvados

Remiantis pateikta informacija sunku nustatyti, ar peticijos pateikėjo atveju Čekijos valdžios 
institucijos pažeidė ES teisę. Europos Komisija susisieks su Čekijos valdžios institucijomis 
siekdama paprašyti paaiškinti, kaip nurodytos Čekijos ligoninės taiko ES teisės principus, 
susijusius su Europos sveikatos draudimo kortele.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

Ankstesniuose laiškuose Komisija paaiškino išsamias taisykles, susijusias su Europos 
sveikatos draudimo kortele ir gydymo išlaidų apmokėjimu pagal ES socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo taisykles, išdėstytas Reglamente (EB) Nr. 883/2004. Komisija 
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įsipareigojo susisiekti su Čekijos valdžios institucijomis ir paprašyti paaiškinti, kaip peticijos 
pateikėjo nurodytos Čekijos ligoninės taiko ES teisės principus, susijusius su Europos 
sveikatos draudimo kortelės naudojimu.

Atsakydama Čekijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad informacija apie peticijos 
pateikėjo atvejį ją jau buvo pasiekusi 2012 m. lapkričio ir gruodžio mėn. Informavus 
atitinkamą sveikatos įstaigą apie jos atsisakymą suteikti išmokas natūra po to, kai buvo 
pateiktas teisę gauti šias išmokas patvirtinantis europinis dokumentas, jos nedelsiant buvo 
paprašyta pasiaiškinti ir ištaisyti padėtį.

Sveikatos ministerijai pateiktame pareiškime teigiama, kad problemų kilo teikiant būtiną 
medicininę pagalbą peticijos pateikėjui. Pardubicių ligoninė taip pat nurodė šiuos faktus:

Gydant peticijos pateikėją paaiškėjo, kad:

– Šis asmuo turėjo Italijos Respublikos pasą Evos K. pavarde, kuris baigė galioti 2007 m. 
lapkričio 11 d.

– Šis asmuo turėjo Čekijos Respublikos pasą Evos I. pavarde, kuris baigs galioti 2015 m. 
sausio 7 d.

– Šis asmuo turėjo galiojančią Italijoje išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę Evos K. 
pavarde, bet ne galiojančioje asmens tapatybės kortelėje nurodyta pavarde, ir negalėjo pateikti 
galiojančios Europos sveikatos draudimo kortelės.

– Minėtuose dokumentuose taip pat nurodytos skirtingos gimimo datos: Čekijos Respublikos 
pase ir Europos sveikatos draudimo kortelėje 1948 m. birželio 13 d, o Italijos Respublikos 
pase – 1949 m. birželio 13 d.

Atsižvelgdami į šiuos faktus, sveikatos įstaigos darbuotojai neturėjo pakankamai duomenų, 
kad galėtų tinkamai nustatyti Evos I. tapatybę.

Sveikatos ministerija tiek Pardubicių rajono ligoninei, tiek Litomišlo ligoninei priminė 
klausimus, susijusius su išmokų natūra teikimu apdraustiems asmenims iš kitų ES ir EEE 
valstybių narių bei Šveicarijos. Iš Sveikatos ministerijai pateikto pareiškimo matyti, kad 
medicinos personalo mokymui skiriamas tinkamas dėmesys.

Išvados

Remdamasi suteikta informacija, Komisija daro išvadą, kad Čekijos valdžios institucijos yra 
susipažinusios su esamomis koordinavimo taisyklėmis ir prižiūri, kad jos būtų tinkamai 
taikomos. Komisija prižiūri Europos sveikatos draudimo kortelės taikymą valstybėse narėse 
ir, kai tik jai pranešama apie galimą ES taisyklių pažeidimą, ištiria padėtį atitinkamoje 
valstybėje narėje. Šiuo metu Komisija nemato faktų, kurie patvirtintų, kad Čekijos Respublika 
pažeidė ES teisę.


