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Temats: Lūgumraksts Nr. 1038/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Luciano 
Iannuccelli, par to, kā Eiropas veselības apdrošināšanas karte darbojas 
Čehijas Republikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, atsaucoties uz savu pieredzi, norāda, ka Čehijas varas iestādes 
dažreiz atsakās atzīt Eiropas veselības apdrošināšanas karti, lai gan tā ir paredzēta, lai segtu 
ES pilsoņu veselības aprūpi jebkurā dalībvalstī, ievērojot tās pašas tiesības un pienākumus, 
kas attiecas uz vietējiem iedzīvotājiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 31. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs, atsaucoties uz savu pieredzi, norāda, ka Čehijas iestādes ir divas 
reizes atteikušās atzīt Eiropas veselības apdrošināšanas karti attiecībā uz viņa sievai 
nepieciešamo ārstēšanu, lai gan minētā karte ir paredzēta, lai segtu ES pilsoņiem 
nepieciešamās veselības aprūpes izmaksas jebkurā dalībvalstī, piešķirot tādas pašas tiesības 
un pienākumus, kādas attiecas uz vietējiem iedzīvotājiem.

Regulas (EK) Nr. 883/2004 19. panta 1. punktā ir noteikts, ka apdrošinātai personai un viņas 
ģimenes locekļiem, kas uzturas dalībvalstī, kura nav kompetentā dalībvalsts, ir tiesības uz 
tādiem pabalstiem natūrā, kas viņu uzturēšanās laikā ir vajadzīgi medicīnisku iemeslu dēļ. Šos 
pabalstus kompetentās iestādes vārdā nodrošina uzturēšanās dalībvalsts saskaņā ar tajā 
piemērojamiem tiesību aktu noteikumiem tā, it kā attiecīgās personas būtu apdrošinātas 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem. Lai nodrošinātu minēto pabalstu natūrā pieejamību, 



PE514.902v02-00 2/3 CM\1012834LV.doc

LV

kompetentā dalībvalsts, kurā persona ir apdrošināta, izsniedz Eiropas veselības 
apdrošināšanas karti (piemērojot Regulas (EK) Nr. 987/2009 25. panta 1. punktu).

Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs ir tas, kurš izlemj, vai konkrētā ārstēšana ir 
nepieciešama vai nav. Ir svarīgi norādīt, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 dalībvalstīm 
ir pienākums segt tikai to veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju nodrošinātās ārstēšanas 
izmaksas, uz kuriem attiecas uzturēšanās dalībvalsts tiesību akti (pakalpojumu sniedzēji, ar 
kuriem dalībvalstij ir līgums, nevis privāti pakalpojumu sniedzēji vai tādi, ar kuriem nav 
noslēgts līgums).

Atkarībā no tā, kā strukturēta uzturēšanās dalībvalsts sistēma, dalībvalstis var nodrošināt 
bezmaksas veselības aprūpi, piemērot pacienta nodevu vai prasīt pacientam pilnīgi segt 
veselības aprūpes izmaksas. Dalībvalstīs, kurās ir bezmaksas veselības aprūpe vai tiek 
iekasēta tikai pacienta nodeva, pacients prasa atlīdzināt izdevumus tieši uzturēšanās 
dalībvalstij. Kompetentā dalībvalsts sedz saņemto pakalpojumu izmaksas un atlīdzina tās 
uzturēšanās dalībvalstij (Regulas (EK) Nr. 883/2004 35. pants). Šāda izdevumu atlīdzināšana 
notiek divu iesaistīto dalībvalstu starpā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 987/2009 IV sadaļu.

Tikai tajās dalībvalstīs, kurās pacientam pilnīgi jāsedz veselības aprūpes izmaksas, 
apdrošinātā persona sedz izmaksas un pēc tam saņem to tiešu atmaksu no uzturēšanās 
dalībvalsts (Regulas (EK) Nr. 987/2009 25. panta 4. punkts). Uzturēšanās dalībvalsts vēlāk 
pieprasa izdevumu atmaksu kompetentajai dalībvalstij saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 987/2009 
IV sadaļas finanšu noteikumiem.

Parasti atmaksu pieprasa un veic, ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, kas paredzēti 
uzturēšanās dalībvalsts tiesību aktos (Regulas (EK) Nr. 987/2009 25. panta 4. un 5. punkts).

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju publiskā veselības aprūpe Čehijas Republikā ir 
bez maksas vai atsevišķos gadījumos ― iekasējot tikai pacienta nodevu. Tomēr, ņemot vērā 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, ir grūti izvērtēt, vai konkrētais veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzējs ir norādījis iemeslu, kādēļ tas atsakās atzīt Eiropas veselības 
apdrošināšanas karti pacientam nepieciešamās veselības aprūpes izmaksu segšanas nolūkā, un 
tādējādi konstatēt, vai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs ir vai nav ievērojis iepriekš 
minēto vienlīdzīgas attieksmes principu. 

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, ir grūti noteikt, vai lūgumraksta iesniedzēja gadījumā 
Čehijas iestādes ir vai nav pārkāpušas ES tiesību aktus. Eiropas Komisija sazināsies ar 
Čehijas iestādēm un prasīs paskaidrojumus par to, kā norādītās Čehijas Republikas slimnīcas 
piemēro ES tiesību aktu principus attiecībā uz Eiropas veselības apdrošināšanas kartes 
izmantošanu.

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Iepriekšējā sarakstē Komisija izskaidroja sīki izstrādātos noteikumus par Eiropas veselības 
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apdrošināšanas karti un ārstēšanās izdevumu atlīdzināšanu saskaņā ar ES sociālā 
nodrošinājuma saskaņošanas noteikumiem Regulā (EK) Nr. 883/2004. Eiropas Komisija 
apņēmās sazināties ar attiecīgajām Čehijas iestādēm, lai prasītu paskaidrojumus par to, kā 
lūgumraksta iesniedzēja norādītās Čehijas Republikas slimnīcas piemēro ES tiesību aktu 
principus attiecībā uz Eiropas veselības apdrošināšanas kartes izmantošanu. 

Čehijas Veselības ministrija savā atbildē informēja, ka tā lūgumraksta iesniedzēja lietai jau 
pievērsusies 2012. gada novembrī un decembrī. Nekavējoties pēc informācijas saņemšanas 
par atteikumu sniegt pabalstus natūrā un pēc Eiropas tiesību esamības pierādījuma 
iesniegšanas attiecīgajai veselības aprūpes iestādei tika prasīts sniegt paskaidrojumu un 
atrisināt situāciju.

Veselības ministrijai iesniegtajā paziņojumā bija norādīts, ka problēma radās, sniedzot 
nepieciešamo medicīnisko aprūpi lūgumraksta iesniedzējam. Pardubice slimnīca sniegusi arī 
turpmāk izklāstīto informāciju.

Lūgumraksta iesniedzēja ārstēšanas laikā tika izdarīti šādi konstatējumi:

– attiecīgajai personai bija Eva K. izdota Itālijas pase, kuras derīguma termiņš bija beidzies 
2007. gada 11. novembrī;

– attiecīgajai personai bija Eva I. izdota Čehijas pase ar derīguma termiņu līdz 2015. gada 
7. janvārim;

– attiecīgajai personai bija derīga Itālijā izdota Eiropas veselības apdrošināšanas karte, uz 
kuras kā turētāja bija norādīta Eva K., taču šāda vārda nebija uz derīgās identifikācijas kartes, 
savukārt identifikācijas kartē norādītā persona nevarēja uzrādīt derīgu Eiropas veselības 
apdrošināšanas karti;

– iepriekš minētajos dokumentos arī norādīti atšķirīgi attiecīgās personas dzimšanas datumi, 
proti, 1948. gada 13. jūnijs Čehijas pasē un Eiropas veselības apdrošināšanas kartē un 
1949. gada 13. jūnijs Itālijas pasē.

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, veselības aprūpes iestādes darbiniekiem nebija pietiekamu 
pierādījumu, lai pareizi un atbilstīgi identificētu personu Eva I.

Veselības ministrija gan Pardubice apgabala slimnīcai, gan arī Litomyšl slimnīcai atgādinājusi 
par aspektiem, kas saistīti ar pabalstu natūrā sniegšanu apdrošinātām personām no ES un EEZ 
dalībvalstīm un no Šveices. No Veselības ministrijai sniegtā paziņojuma var secināt, ka 
medicīnas darbinieku mācībām tiek pievērsta pienācīga uzmanība.

Secinājumi

Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija secina, ka Čehijas iestādes ir informētas par 
spēkā esošajiem saskaņošanas noteikumiem un uzrauga to piemērošanas atbilstību. Komisija 
uzrauga Eiropas veselības apdrošināšanas kartes izmantošanu dalībvalstīs, kā arī to, vai 
Komisija tiek informēta par ES noteikumu iespējamiem pārkāpumiem, un izmeklē situāciju 
attiecīgajā dalībvalstī. Pašreiz Komisija neuzskata, ka ir kādi elementi, kas liecinātu par to, ka 
Čehijas Republika pārkāpj ES tiesību aktus.


