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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra Italijos pilietis ir šiuo metu gyvena Ispanijoje, trumpai 
apibūdina problemas, kurių jam kilo bendraujant su Europos sveikatos draudimo kortelę 
išduodančiomis Emilijos-Romanijos regiono valdžios institucijomis. Šios valdžios institucijos 
tik išdavė peticijos pateikėjui laikiną pažymėjimą italų kalba, kuris jam, matyt, nenaudingas. 
Peticijos pateikėjas mano, kad jis turi teisę gauti Europos sveikatos draudimo kortelę, kaip bet 
kuris kitas Europos Sąjungos pilietis. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Europos sveikatos draudimo kortele (ESDK) užtikrinama, kad pagal Europos Sąjungos (ES) 
arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės narės visuomenės sveikatos draudimo 
sistemą apdraustajam asmeniui suteikta teisė gauti bet kokią medicininę priežiūrą, kuri tampa 
būtina dėl sveikatos priežasčių jam laikinai viešint kitoje ES arba EEE valstybėje, 
atsižvelgiant į išmokų pobūdį ir numatomą viešnagės trukmę. Tai įrodymas, kad pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo asmuo 
laikomas „apdraustuoju“, todėl kortelės turėtojui suteikiama teisė būti gydomam taip pat, kaip 
gydomi kiti pagal valstybės, kurioje jis laikinai vieši, visuomenės sveikatos sistemą 
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apdraustieji asmenys.

Kad galėtų gauti kortelę, susijęs asmuo privalo būti apdraustas pagal bet kurios Europos 
Sąjungos valstybės narės, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos arba Šveicarijos valstybinės 
socialinės apsaugos sistemą. Piliečiai gali gauti ESDK kreipdamiesi į valstybės narės, kurioje 
jie apdrausti, sveikatos draudimo instituciją. Remiantis Komisijos turima informacija, Italijoje 
ESDK iš esmės automatiškai suteikiama visiems apdraustiesiems, kaip nurodyta kitoje 
nacionalinės sveikatos kortelės1 pusėje. Vis dėlto, kadangi peticijos pateikėjas gyvena 
Ispanijoje, pirmiausia jis turi išsiaiškinti, kuri šalis atsakinga už jo socialinę apsaugą, nes 
atsižvelgiant į jo ekonominę padėtį yra galimybė, kad už ligos išmokas ir ESDK išdavimą 
atsakinga Ispanija. Socialinės apsaugos institucijos vertina, kurios šalies teisės aktai taikomi 
piliečiui, o šis vertinimas atliekamas pagal ES taisykles, nustatytas Reglamente (EB) 
Nr. 883/20042. 

Kita peticijos pateikėjo iškelta problema yra ta, kad jam susidaro įspūdis, jog laikinoji pažyma 
italų kalba jam nenaudinga, ir, jo manymu, ji nepripažįstama kitose ES šalyse. Reikia 
pabrėžti, kad pagal ES taisykles laikinoji pažyma yra ESDK atitinkantis ir tokią pat vertę 
turintis dokumentas. Ji atstoja Europos sveikatos draudimo kortelę ją pametus ar pamiršus 
arba tais atvejais, kai sveikatos draudimo institucija negali pareiškėjui išduoti ESDK iki jo 
išvykimo iš šalies. Kadangi trūksta papildomų duomenų, tai, kad Italijos valdžios institucijos 
išdavė laikinąją pažymą italų kalba, neįrodo, kad buvo pažeista ES teisė. 

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas pateikta pirmiau, Komisija mano, kad peticijos pateikėjo suteikta 
informacija neįrodo, kad buvo pažeista ES teisė, ypač Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. 

Peticijos pateikėjas turi teisę gauti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) iš valstybės 
narės, kurios valstybinei socialinės apsaugos sistemai priklauso, institucijos. Patartina, kad 
peticijos pateikėjas su valdžios institucijomis išsiaiškintų, ar jis vis dar draudžiamas Italijos 
sveikatos draudimu, ar priklauso gyvenamosios vietos, Ispanijos, sistemai. Be to, kadangi 
laikinoji pažyma atitinka ESDK, tai, kad valdžios institucijos tokį dokumentą išdavė savo 
nacionaline kalba, neįrodo, kad buvo pažeista ES teisė.“ 

                                               
1 Žr. Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD svetainėje pateikiamą straipsnį „Kaip atpažinti ESDK?“: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=lt&albumId=32
2 Kad susidarytumėte bendrą įspūdį, žr. Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD svetainę 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=lt ir portalą „Jūsų Europa“ 
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_lt.htm


