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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1753/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā V. T. L., par 
Vācijas veselības apdrošināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas strādāja Vācijā un saņem Vācijas pensiju, sūdzas, ka viņai 
jāturpina maksāt Vācijas veselības apdrošināšana (kuru atskaita tieši no viņas pensijas), 
neraugoties uz to, ka viņa ir mainījusi dzīves vietu no Vācijas uz Spāniju, kur viņai tika 
piešķirta bezmaksas veselības aprūpe.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 30. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Ar Regulu (EK) Nr. 1408/71 tiek koordinētas dalībvalstu sociālās drošības sistēmas, un tās 
28. pantā ir noteikts, ka pensionāram, kas saņem pensiju tikai vienā dalībvalstī, veselības 
apdrošināšanu garantē dalībvalsts, kas maksā pensiju, pat ja persona ir pārcēlusies uz citu 
dalībvalsti. Jaunajā dzīvesvietas valstī personai ir tiesības saņemt veselības apdrošinājuma 
summas izmaksas graudā saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem, bet šīs izmaksas sedz 
iestāde dalībvalstī, kas maksā personas pensiju. Tas nozīmē, ka iestāde dalībvalstī, kas maksā 
pensiju, kompensē iestādei, kas sniegusi pabalstus, šo pabalstu izmaksas, ņemot par pamatu 
vienreizēju maksājumu, kas ir cik vien iespējams pietuvināts faktiskajiem izdevumiem 
(Regulas Nr. 574/72 95. pants).

Saskaņā ar 28. pantu, ar šo procedūru tiek sasniegti divi mērķi:
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 Pirmais mērķis ir saistīts ar dalībvalstu tiesību aktiem — tajos bieži vien paredz, ka 
pensionāri nevar pievienoties veselības apdrošināšanas shēmai, ja viņiem nav bijusi 
iepriekšēja saistība ar attiecīgo valsti (piemēram, viņi nav strādājuši, dzīvojuši vai 
saņēmuši pensiju šajā valstī). Tāpat saskaņā ar valsts tiesību aktiem pensionāriem 
kopumā nepienākas veselības apdrošināšana, ja viņi vairs nedzīvo valstī, kas maksā 
pensiju. Tāpēc ar Regulu Nr. 1408/71 nodrošina, ka pensionārs nezaudē veselības 
apdrošināšanas sistēmas piedāvāto aizsardzību, ja izlemj pārcelties uz dzīvi citā 
dalībvalstī.

 Otrs mērķis ir nodrošināt, ka jaunajā pensionāra dzīvesvietas valstī tiek ievērots ES 
tiesību pamatprincips, proti, nediskriminācija tautības dēļ, jo pensionārs šajā valstī 
saņems slimības pabalstus ar tādiem pašiem noteikumiem kā šīs valsts pilsoņi. 

Īstenojot šo mērķi, tiek novērsta ļoti praktiska problēma, ar ko saskaras veselības 
aprūpes sniedzēji — 27 dalībvalstu Savienībā nav iespējams zināt, kādus medicīniskās 
aprūpes pakalpojumus sedz citas dalībvalsts apdrošināšana.Tāpēc veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēji katrai apdrošinātajai personai, pat tādām, kas ir apdrošinātas 
citā dalībvalstī, piemēro tiesību aktus, kurus viņi pārzina.

Turklāt saskaņā ar Regulas Nr. 1408/71 33. pantu dalībvalsts, kas ir atbildīga par ārvalstīs 
dzīvojošam pensionāram sniegto veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu, drīkst 
atskaitīt noteiktu summu no pensijas, ko tā maksā šai personai, lai kompensētu veselības 
aprūpes izmaksas. Šos atvilkumus aprēķina saskaņā ar kompetento dalībvalstu tiesību aktiem. 

Pamatojoties uz šiem noteikumiem, lūgumraksta iesniedzējai, kas saņem Vācijas pensiju, ir 
tiesības saņemt veselības aprūpi Spānijā saskaņā ar Spānijas tiesības aktiem (tarifiem un 
procedūrām), taču par to maksā Vācija. Vācija drīkst atskaitīt veselības apdrošināšanas 
izmaksas no pensijas, ko tā maksā lūgumraksta iesniedzējai.

Secinājumi
Lūgumraksta iesniedzējas minētā situācija atbilst spēkā esošajiem ES noteikumiem.”


