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Temats: Lūgumraksts Nr. 0153/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais G.B., par 
administratīvajām problēmām saistībā ar veselības apdrošināšanas karti 
Emīlija–Romanja reģionā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Itālijas valstspiederīgais, bet tagad dzīvo Spānijā, īsumā 
izklāsta problēmas, ar kādām viņš saskārās Emīlija-Romanja reģiona iestādēs, kas izsniedz 
Eiropas veselības apdrošināšanas kartes. Minētās iestādes izsniegušas viņam tikai pagaidu 
apliecību itāļu valodā, kas acīmredzami nav izmantojama, un viņš uzskata, ka viņam ir 
tiesības iegūt tādu pašu Eiropas veselības apdrošināšanas karti, kādas izsniedz citiem Eiropas 
iedzīvotājiem. 

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 veselības apdrošināšanas karte (EVAK) apliecinājums tam, ka saskaņā ar Eiropas 
Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsts publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas noteikumiem apdrošinātajai personai ir tiesības saņemt jebkāda veida 
veselības aprūpi, kas kļūst nepieciešama medicīnisku iemeslu dēļ, šai personai īslaicīgi 
uzturoties ES/EEZ, ņemot vērā pabalsta veidu un paredzamo uzturēšanās ilgumu. Šī karte ir 
pierādījums tam, ka persona ir „apdrošināta persona” Regulas (EK) Nr. 883//2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmas koordinēšanu izpratnē, un tās turētājam piešķir tiesības tikt ārstētam 
tāpat kā citām personām, kuras ir apdrošinātas saskaņā ar tās valsts, kurā tas īslaicīgi uzturas, 
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publiskās veselības sistēmas noteikumiem.

Lai varētu saņemt šo karti, attiecīgajai personai ir jābūt apdrošinātai saskaņā ar ES jebkuras 
dalībvalsts, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas vai Šveices valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas noteikumiem. Iedzīvotāji var saņemt EVAK, sazinoties ar tās dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas iestādi, kurā tie ir apdrošināti. Pamatojoties uz Komisijas rīcībā esošo 
informāciju, Itālijā EVAK principā tiek automātiski izsniegta visiem šajā valstī 
apdrošinātajiem, kā tas norādīts valsts veselības apdrošināšanas kartes otrā pusē1. Tomēr, tā 
kā lūgumraksta iesniedzējs tagad dzīvo Spānijā, viņam vispirms ir jānoskaidro, kura valsts ir 
atbildīga par viņa sociālo drošību, jo, ņemot vērā viņa ekonomisko statusu, pastāv iespēja, ka 
par viņa slimības pabalstiem un EVAK izsniegšanu atbild Spānija. Sociālā nodrošinājuma 
iestādes izvērtē, kuras valsts tiesību akti uz iedzīvotāju ir attiecināmi, un šis izvērtējums tiek 
veikts saskaņā ar ES noteikumiem, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 883/20042. 

Lūgumraksta iesniedzējs izvirza vēl vienu problēmu, proti, viņam ir radies iespaids, ka itāļu 
valodā izsniegtā pagaidu aizstājējapliecība nav izmantojama, un viņš uzskata, ka citās ES 
valstīs tā netiek atzīta. Jāatzīmē , ka saskaņā ar ES noteikumiem, pagaidu aizstājējapliecība ir 
EVAK līdzvērtīgs dokuments, kuram ir tāda pati nozīme. Tā aizvieto Eiropas veselības 
apdrošināšanas karti, ja īpašnieks to ir pazaudējis vai aizmirsis vai slimības apdrošināšanas 
iestāde nav spējīga EVAK prasītājam izsniegt pirms tā izbraukšanas no valsts. Tā kā 
Komisijas rīcībā nav sīkākas informācijas, tad fakts, ka Itālijas iestādes ir izsniegušas pagaidu 
karti, nenorāda, ka būtu pārkāpti ES tiesību akti. 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja sniegtā 
informācija nenorāda, ka būtu pārkāpti ES tiesību akti un it sevišķi Regula (EK) Nr. 883/2004 
par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. 

Lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 
no tās dalībvalsts iestādēm, kuras sociālā nodrošinājuma sistēmas dalībnieks viņš ir. Ir 
ieteicams, lai lūgumraksts iesniedzējs valsts iestādēs noskaidro, vai viņš joprojām ir iekļauts 
Itālijas vai tomēr viņa dzīvesvietas, proti, Spānijas veselības apdrošināšanas sistēmā. Turklāt, 
tā kā pagaidu aizstājējapliecība ir līdzvērtīga EVAK, fakts, ka iestādes šādu dokumentu ir 
izsniegušas valsts valodā, nenorāda, ka būtu pārkāpti ES tiesību akti. 

                                               
1 Skat. DG EMPL tīmekļa vietnes sadaļu “Kā atpazīt karti?”: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=lv&albumId=32.  
2 Pārskata gūšanai skatīt DG EMPL tīmekļa vietni 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=lv un „Tava Eiropa” tīmekļa vietni  

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-
cover/index_lv.htm. 


