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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1383/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Johannes 
Maaz, par aviobiļetes cenas atlīdzināšanu gadījumā, kad steidzami 
nepieciešama medicīniskā palīdzība

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja brālim, kurš dzīvoja Itālijā, bija nepieciešama steidzama operācija. 
Specializētā klīnikā Itālijā nebija brīvu vietu, un pacients ar lidmašīnu tika pārsūtīts uz Vīni. 
Pēc operācijas saskaņā ar ārsta ieteikumu viņš ar lidmašīnu tika nosūtīts atpakaļ uz Itāliju. 
Viņa māte aizņēmās naudu un sedza lidojumu izmaksas. Desmit dienas pēc atgriešanās 
lūgumraksta iesniedzēja brālis nomira. Tā kā mirušajam bija parādi, lūgumraksta iesniedzējs 
un viņa māte atteicās kļūt par mirušā mantiniekiem. Brāļa veselības apdrošināšanas 
kompānija Itālijā atsakās segt lidojumu izmaksas, jo nav oficiāla mantinieka. Lūgumraksta 
iesniedzējs vēlas uzzināt, vai apdrošināšanas kompānijas attieksme atbilst Eiropas tiesību 
aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

ES tiesību akti, jo īpaši Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009, paredz 
sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, nevis to saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra 
dalībvalsts ir tiesīga pati noteikt savas sociālās drošības sistēmas elementus, tai skaitā arī to, 
kādus pabalstus piešķirt, kam tie pienākas, kā šos pabalstus aprēķina un kādas iemaksas 
nepieciešams veikt. 
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Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto aprakstu, lūgumraksta iesniedzēja brāļa saņemtie 
veselības aprūpes pakalpojumi ir raksturīgi paredzētajai ārstēšanai saskaņā ar iepriekš 
minētajiem ES tiesību aktiem. Attiecībā uz lidojuma izmaksu segšanu saistībā ar plānoto 
ārstēšanu Regulas (EK) Nr. 987/2009 26. panta 8. punkts paredz, ka kompetentā iestāde 
uzņemas šādus izdevumus, ja ārstēšana ir tikusi atļauta un kompetentās iestādes valsts tiesību 
aktos ir paredzēta šāda veida izdevumu kompensēšana.

Tāpēc, ja minētie transportēšanas izdevumi ir jākompensē saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem, 
tas nozīmē, ka pacienta labā šie un pamatārstēšanas izdevumi būtu jāuzņemas Itālijas iestādei, 
lai tiktu ievēroti Regulas (EK) Nr. 987/2009 26. panta 8. punkta noteikumi.  

Uz mantošanas jautājumu attiecas civillikums, un tas jāizvērtē saskaņā ar valsts tiesību aktu 
noteikumiem. Lai noskaidrotu, vai naudas summa vēl var tikt izmaksāta, lūgumraksta 
iesniedzējam būtu ieteicams vērsties valsts pārvaldes vai tiesas iestādēs, tostarp pie valsts vai 
reģiona ombuda, un/vai izmantot pieejamās šķīrējtiesas vai samierināšanas procedūras. 

Secinājumi

Pamatojoties uz sniegto informāciju, minētie veselības aprūpes pakalpojumi ir raksturīgi 
plānotajai ārstēšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009. 
Regulas (EK) Nr. 987/2009 26. panta 8. punkts paredz, ka kompetentā iestāde uzņemas šādus 
izdevumus kā daļu no plānotās ārstēšanas, ja valsts tiesību aktos ir paredzēta šādu izdevumu 
kompensēšana. Ņemot vērā šo nosacījumu, valsts iestādei ir jānovērtē, vai atbildība par 
izdevumiem būtu jāuzņemas Itālijas iestādei, kā arī to, vai tā tagad ir parādā pacienta ģimenei. 
Komisija faktiskos privātpersonu apstākļus pārbaudīt nevar.


