
CM\829510LT.doc PE448.699v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1600/2009 dėl anksčiau į pensiją išėjusių asmenų, gyvenančių 
Valensijos autonominiame regione, teisės į sveikatos priežiūrą, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Román Jiménez Gil britų emigrantų asociacijos „Puma 22“ 
vardu, su 100 parašų

1. Peticijos santrauka

2002 m. Valensijos regione Valensijos autonominės bendruomenės aplinkraštyje Nr. 1/2002 
paskelbta, kad nedirbantiems Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, gyvenantiems 
Alikantės, Kasteljono ir Valensijos provincijose, kurie dar nėra pensinio amžiaus, tačiau išėjo 
į pensiją anksčiau, suteikiama teisė į universaliąsias sveikatos priežiūros paslaugas.  2008 m. 
birželio 5 d. minėtas aplinkraštis atšauktas ir pakeistas nauju įstatymu dėl sveikatos draudimo. 
Dėl šios naujos priemonės nukentėjo asmenys, kuriems neprieinamas nacionalinis socialinis 
sveikatos draudimas (Jungtinėje Karalystėje) pagal formas E121 arba E108, ir kurie nemoka 
Ispanijos socialinio draudimo įmokų. Dauguma tokių asmenų išėjo į pensiją anksčiau. 
2009 m. lapkričio mėn. Valensijos valdžia pareikalavo iš anksčiau į pensiją išėjusių asmenų 
kasmet mokėti 1 080 EUR asmeniui arba 2 160 EUR porai už sveikatos priežiūros paslaugas 
Valensijoje.  Jungtinės Karalystės vyriausybė paragino anksčiau į pensiją išėjusius savo 
piliečius apsidrausti privačiu ligos draudimu iki pensinio amžiaus, jeigu jie nori turėti teisę į 
sveikatos priežiūrą. Peticijos pateikėjai mano, kad toks mokestis yra neteisėtas, ir prašo 
nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.
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„Kiekviena valstybė narė gali laisvai nustatyti savo socialinio draudimo sistemos aspektus, 
įskaitant tai, kokios išmokos bus mokamos, tinkamumo šioms išmokoms gauti sąlygas, kaip 
šios išmokos skaičiuojamos ir kiek įmokų turėtų būti mokama. Bendrijos nuostatose, visų 
pirma reglamentuose (EB) Nr. 883/2004 ir Nr. 987/2009, nustatytos bendros taisyklės ir 
principai, kurių visos nacionalinės valdžios institucijos turi laikytis taikydamos nacionalinę 
teisę. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant įvairius nacionalinius teisės aktus būtų 
laikomasi pagrindinių vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų.

Peticijos pateikėjai priskirtini nedirbančių asmenų kategorijai. Nedirbantiems asmenims iš 
esmės taikomos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklės. Tokiems asmenims 
taikytini teisės aktai – gyvenamosios vietos valstybės teisės aktai. Socialinės apsaugos 
taisyklėse gyvenamąją vietą nustato socialinės apsaugos institucijos remdamosi asmens 
„interesų centru“. Todėl darant prielaidą, kad peticijos patiekėjų interesų centras yra 
Ispanijoje, reiškia, kad jiems taikytini Ispanijos teisės aktai ir jie turi atitikti atitinkamas 
Ispanijos teisės nuostatas dėl draudimo pagal jos įstatymu numatytą sveikatos draudimo 
sistemą. Valensijos autonominiame regione apdraudžiami tie asmenys, kurie neįvykdė tam 
tikrų įmokų sąlygų kasmet mokėdami įmokas.  Taip peticijos pateikėjams suteikiama 
galimybė pasirinkti prisijungti prie įstatymu numatytos sveikatos draudimo sistemos arba 
įsigyti privataus draudimo liudijimą. 

Tačiau kai asmenys pradeda gauti valstybinę pensiją, jiems taikytini valstybės, kuri moka 
jiems pensiją, teisės aktai, ir jų teisė gauti sveikatos priežiūros paslaugas nustatoma tais teisės 
aktai. Valstybė, kuri moka pensiją, tada bus kompetentinga teikti jiems dokumentą S1 PDF 
formatu (buvusi E121 forma), kuriuo jiems bus suteikta galimybė įsiregistruoti savo 
gyvenamosios vietos sveikatos priežiūros institucijoje. Taikant koordinavimo taisykles, tada 
jie turės teisę į lygiai tokį patį požiūrį gyvenamosios vietos valstybėje kaip ir joje apdrausti 
asmenys, tačiau šios sveikatos priežiūros išlaidas padengs pensiją mokanti valstybė.

Išvada

Šioje peticijoje neatskleistas joks ES teisės pažeidimas.“ 


