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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1600/2009, ko Lielbritānijas ekspatriantu apvienības „Puma 22” 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Román Jiménez Gil un kam pievienoti 
100 paraksti, par to Eiropas iedzīvotāju, kuri ir priekšlaicīgi pensionējušies, 
tiesībām uz veselības aprūpi Valensijas autonomajā apgabalā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Valensijas autonomā apgabala iestādes 2002. gadā izdeva apkārtrakstu Nr. 1/2002 par to ES 
dalībvalstu priekšlaicīgi pensionējušos pilsoņu vispārējo veselības aprūpi, kuri dzīvo 
Alikantes, Kasteljonas un Valensijas provincēs un nav ne pensionāri, ne strādājošie.
Apkārtrakstu atcēla 2008. gada 5. jūnijā un aizstāja ar jaunu veselības apdrošināšanas likumu, 
kas ietekmē tos, kuriem nav pieejami saskaņā ar veidlapām E121 vai E108 sniegtie 
Lielbritānijas valsts veselības aprūpes pakalpojumi un kuri nemaksā Spānijas sociālās 
apdrošināšanas iemaksas. Lielākā daļa no tiem ir cilvēki, kuri ir priekšlaicīgi pensionējušies.
Valensijas iestādes 2009. gada novembrī pieprasīja tiem par veselības aprūpi Valensijā 
maksāt EUR 1080 par cilvēku vai EUR 2160 par pāri. Lielbritānijas valdība aicināja tos, kas 
ir priekšlaicīgi pensionējušies, iegādāties privāto veselības apdrošināšanu līdz pensijas 
vecuma sasniegšanas brīdim, kad viņiem automātiski būs tiesības saņemt šos pakalpojumus.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka prasītā kompensācija nav taisnīga, un vēlas saņemt 
bezmaksas veselības aprūpi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Katra dalībvalsts var brīvi noteikt savas sociālā nodrošinājuma sistēmas īpatnības, tostarp 
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izsniedzamos pabalstus, atbilstības nosacījumus, pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo 
iemaksu apjomu. Kopienas noteikumi, jo īpaši Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) 
Nr. 987/2009, paredz kopīgus noteikumus un principus, kas visām valstu iestādēm jāievēro, 
piemērojot valstu tiesību aktus. Šie noteikumi nodrošina, ka dažādu valstu tiesību aktu 
piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas pamatprincipi.

Lūgumraksta iesniedzēji ir ekonomiski neaktīvas personas. Uz ekonomiski neaktīvām 
personām principā attiecas noteikumi par sociālā nodrošinājuma sistēmu saskaņošanu. Šīm 
personām ir piemērojami to dzīvesvietas valsts tiesību akti. Piemērojot noteikumus par sociālā 
nodrošinājuma sistēmām, personas dzīvesvietu, ņemot vērā personas „darbības interešu 
centru”, nosaka sociālā nodrošinājuma iestādes. Tādēļ pieņemot, ka lūgumraksta iesniedzēju 
darbības interešu centrs ir Spānija, tas nozīmē, ka, lai viņi varētu izmantot tās veselības 
aprūpes sistēmu, viņiem ir jāievēro Spānijas tiesību akti un jāizpilda attiecīgie Spānijas 
noteikumi. Valensijas autonomajā apgabalā personām, kas nav izpildījušas noteikumus 
attiecībā uz iemaksām, tiek piedāvāts izmantot veselības aprūpes sistēmu, veicot gada 
maksājumu. Tas lūgumraksta iesniedzējiem dod iespēju izvēlēties, vai izmantot valsts 
veselības aprūpes sistēmas pakalpojumus vai arī izņemt privātās apdrošināšanas polisi.

Taču tiklīdz personas sāk saņemt valsts pensiju, uz tām attiecas tās valsts tiesību akti, kura 
izmaksā pensiju, un šie tiesību akti nosaka arī šo personu tiesības uz veselības aprūpi. Valsts, 
kura maksā pensiju, viņiem tad var izsniegt dokumentu S1 (bijusī E121 veidlapa), kas viņiem 
ļauj reģistrēties savas dzīvesvietas veselības aprūpes iestādē. Piemērojot saskaņošanas 
noteikumus, viņiem savas dzīvesvietas valstī būs tieši tādas pašas tiesības kā personām, kuras 
tur ir apdrošinātas, taču šādas veselības aprūpes izmaksas segs tā valsts, kura maksā pensiju.

Secinājums

Šajā lūgumrakstā nav atklāti ES tiesību aktu pārkāpumi.”


