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Temats: Lūgumraksts Nr. 0117/2013, ko asociācijas Freedom Smile vārdā iesniedza 
Rumānijas valstspiederīgais Cristinel Corobana, par iespējamu 
diskrimināciju pret rumāņu studentiem Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka rumāņu studenti Apvienotajā Karalistē tiek diskriminēti, 
jo viņiem ir vajadzīgas īpašas atļaujas, lai strādātu nepilnu slodzi, un privāta veselības 
apdrošināšana papildus vispārējai veselības apdrošināšanai, ko atzīst ES līmenī.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz plašsaziņas līdzekļos Apvienotajā Karalistē publicēto 
informāciju, ka Rumānijas studenti AK tiek diskriminēti, jo viņiem ir nepieciešama atļauja 
(„dzeltenā karte”), lai strādātu AK, un tāpēc, ka Rumānijas un Bulgārijas studentiem ir jābūt 
privātai veselības apdrošināšanai, jo kopējo ES apdrošināšanu (iespējams, lūgumraksta 
iesniedzējs atsaucas uz Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)) Apvienotās 
Karalistes Robežapsardzības aģentūra nepieņem kā visaptveroša seguma pierādījumu.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Rumānijas un Bulgārijas studentiem 2013. gadā
bija vajadzīga „dzeltenā karte”, lai strādātu AK. Patiesībā līdz 2013. gada 31. decembrim 
attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju bija spēkā pievienošanās līgumos paredzētie pārejas 
posma noteikumi, kas dalībvalstīm, ievērojot konkrētus nosacījumus, ļāva ierobežot 
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Bulgārijas un Rumānijas valstspiederīgo piekļuvi to darba tirgum līdz 2013. gada 
31. decembrim. No juridiskā viedokļa raugoties, pārejas noteikumu piemērošana izpaudās tā, 
ka dalībvalstis turpināja piemērot savus valsts noteikumus par darba tirgus pieejamību un ES 
tiesību akti, jo īpaši LESD 45. pants un Regulas (ES) Nr. 492/1011 1.–6. pants, netika
piemēroti.

AK turpināja piemērot šādus pārejas posma noteikumus attiecībā uz sava darba tirgus 
pieejamību līdz 2013. gada 31. decembrim.  Šā iemesla dēļ AK pieprasīja Rumānijas 
valstspiederīgajiem iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai, ja tie vēlējās strādāt paralēli 
studijām, studentu brīvdienu laikā vai profesionālās izglītības ietvaros. Tādējādi prasība iegūt 
„dzelteno karti” bija saskaņā ar ES tiesību aktiem. No 2014. gada 1. janvāra ne Rumānijas, ne 
Bulgārijas valstspiederīgajiem vairs nav vajadzīga darba atļauja strādāšanai AK.

Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka Rumānijas un Bulgārijas studentiem ir jābūt privātai 
veselības apdrošināšanai, jo kopējo ES apdrošināšanu neatzīst.

Pamatojoties uz Eiropas Savienības noteikumiem par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu (Regula (EK) Nr. 883/2004), uzskata, ka to studentu dzīvesvieta, kas uz laiku 
uzturas valstī, kurā tie iegūst izglītību, joprojām ir to piederības valsts.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) piedāvā visaptverošu segumu, ja attiecīgais 
ES pilsonis Regulā (EK) Nr. 883/2004 paredzēto koordinēšanas noteikumu nozīmē nepārceļas 
uz pastāvīgu dzīvi uz uzņēmēju dalībvalsti un plāno atgriezties izcelsmes valstī, piemēram, ja 
pārcelšanās bijusi saistīta ar studijām vai norīkojumu darbā uz citu dalībvalsti1.

Ņemot vērā minēto, ja students Apvienotajā Karalistē uzrāda EVAK, tā apliecina vajadzīgo
visaptverošo veselības apdrošināšanas segumu. Ņemot vērā AK valdības tīmekļa vietnē
izvietoto informāciju2, attiecībā uz studentiem EVAK pieņem kā visaptveroša veselības 
apdrošināšanas seguma apliecinājumu.

Secinājumi

2013. gadā prasība, lai studentiem būtu atļauja strādāt AK, bija saskaņā ar ES tiesību aktiem.
Šāda prasība vairs nav spēkā no 2014. gada 1. janvāra.

Ziņas, ko lūgumraksta iesniedzējs ir sniedzis attiecībā uz prasībām par veselības 
apdrošināšanas segumu, un informācija, kas pieejama par Apvienotajā Karalistē piemērotajām 
procedūrām, neliek domāt par ES tiesību aktu un jo īpaši Regulas (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu pārkāpumu.

                                               
1

COM(2009)313 galīgā redakcija.
2 Sk. AK Robežapsardzības aģentūras tīmekļa vietni par veselības aizsardzību un noteikumiem attiecībā uz 
Rumānijas un Bulgārijas valstspiederīgajiem līdz 2014. gada 1. janvārim un pēc tam.
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/


