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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0126/2013, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Martin 
Turi, par prasību atlīdzināt ārstnieciskos izdevumus, kas radušies saistībā ar 
nieres transplantāciju Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam kādā Ungārijas klīnikā tika veikta nieres transplantācija, jo, ņemot 
vērā viņa veselības problēmas, Rumānijas klīnikas bija šo operāciju atteikušas. Operācija, kas 
tika veikta Segedā, maksāja aptuveni EUR 20 000. Šo summu viņš aizņēmās no paziņām, 
cerot to atgūt no Rumānijas Valsts veselības apdrošināšanas fonda. Lai izdevumi tiktu 
atlīdzināti, lūgumraksta iesniedzējs aizpildīja veidlapu Nr. E211. Tomēr attiecīgās veselības 
aizsardzības iestādes šo dokumentu noraidīja, paskaidrojot, ka šis pakalpojums nav iekļauts 
Rumānijas medicīnas pamatpakalpojumu paketē.

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

Eiropas Savienības (ES) tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā
nodrošinājuma shēmu koordinēšanu nevis saskaņošanu. ES tiesību aktos netiek ierobežotas 
dalībvalstu pilnvaras organizēt savas sociālās nodrošināšanas sistēmas, un, ja nav saskaņotu 
noteikumu Savienības līmenī, katra dalībvalsts savos tiesību aktos var paredzēt nosacījumus, 
atbilstoši kuriem tiek piešķirti sociālās nodrošināšanas pabalsti, kā arī šo pabalstu apjomu un 
piešķiršanas periodu.
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Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 
20. panta 1. punktu apdrošinātajai personai, kas veic ceļojumu uz citu dalībvalsti, lai 
uzturēšanās laikā saņemtu pabalstus natūrā, iepriekš jālūdz atļauja no viņa veselības 
apdrošināšanas institūcijas (S2 veidlapa, analoga vecā parauga E112 E-veidlapai).  

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 20. panta 2. punktu atļauju dod, ja attiecīgā ārstēšana 
ietilpst pabalstos, ko paredz tiesību akti dalībvalstī, kurā dzīvo attiecīgā persona un kurā viņai 
nevar nodrošināt šādu ārstēšanu termiņā, kas ir medicīniski pamatots, ņemot vērā viņas 
tābrīža veselības stāvokli un slimības iespējamo gaitu.

Ja persona uzskata, ka šī institūcija iepriekšēju atļauju ir atteikusi, lai gan saskaņā ar iepriekš 
minētajiem kritērijiem tai ir tiesības ārstēties ārvalstīs, atteikumu dot iepriekšēju atļauju var 
apstrīdēt tiesā vai tiesai pielīdzināmā veidā. Ja atļauja nav izdota pirms ārstēšanās slimnīcā 
ārvalstīs, tas neizslēdz ieinteresētajai personai iespēju to pieprasīt a posteriori. 

Tomēr jāuzsver, ka ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 pilsoņiem netiek dotas tiešas beznosacījumu 
tiesības saņemt atlīdzību par ārstēšanās izdevumiem ārzemēs. Tiesības saņemt plānveida 
ārstēšanu ārzemēs ir atkarīga no valstu tiesību aktu noteikumiem, galvenokārt atkarībā no tā, 
vai attiecīgā ārstēšana ir iekļauta vai nē. Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto 
informāciju, Rumānijas iestādes atteikušas iepriekšēju atļauju un ārstēšanas izdevumu 
atlīdzību ar pamatojumu, ka attiecīgā ārstēšana neietilpst pabalstos, ko paredz Rumānijas 
tiesību akti. Šādā gadījumā Rumānijas kompetentajai institūcijai saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 883/2004 nav pienākuma izdot atļauju ārstēšanai ārvalstīs, un nav arī pienākuma atlīdzināt 
šādas plānotas ārstēšanas izmaksas.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija nenorāda, ka būtu pārkāpti ES tiesību akti un it 
sevišķi Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmas koordinēšanu. 

Ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 pilsoņiem netiek dotas tiešas beznosacījumu tiesības saņemt 
atlīdzību par ārstēšanās izdevumiem ārzemēs. Gadījumā, kad attiecīgā ārstēšana neietilpst 
pabalstos, ko paredz tās dalībvalsts tiesību akti, kura ir kompetenta attiecībā uz konkrētās 
personas ārstēšanas pabalstiem, un nav ievēroti pārējie 20. panta 2. punkta nosacījumi 
iepriekšējas atļaujas saņemšanai, attiecīgajām institūcijām nav pienākuma saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 883/2004 izdot atļauju ārstēšanai ārzemēs, un nav arī pienākuma atlīdzināt 
šādas plānotas ārstēšanās izmaksas.


