
CM\851833LV.doc PE454.610v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

9.12.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0474/2010, ko iesniedza Rumānijas (?) valstspiederīgā A. S., 
par labāku un vienotu veselības apdrošināšanas kartes izsniegšanas kārtību 
Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kura dzīvo Vācijā, norāda, ka viņas Rumānijā dzīvojošā māte katru 
gadu trīs mēnešus ciemojas pie viņas. Pirms izbraukšanas viņai Rumānijā ir jāpiesakās uz 
veselības apdrošināšanas karti, kas derīga sešus mēnešus, un, lai to saņemtu, jāiesniedz vesela 
virkne dokumentu un jāceļo 200 kilometri. Kad lūgumraksta iesniedzējas māte izņēmuma 
kārtā vienā gadā uz Vāciju devās divas reizes, neskatoties uz to, ka viņas esošās kartes 
derīguma termiņš beigsies prombūtnes laikā, viņa nevarēja savlaicīgi saņemt jaunu karti, jo 
esošā karte pieteikšanās brīdī vēl bija derīga. Trīs dienas pēc kartes derīguma termiņa beigām 
lūgumraksta iesniedzējas māte Vācijā saslima. Tā kā karte vairs nebija derīga, lūgumraksta 
iesniedzējai nācās segt mātes ārstniecības izdevumus Vācijā. Rumānijas varas iestādēm pa 
pastu nosūtītais pieteikums jaunas kartes saņemšanai netika pieņemts, nosakot, ka karte 
jāsaņem personīgi. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Rumānijas varas iestādēm tomēr bija 
tiesisks pienākums izsniegt jaunu karti. Tādēļ viņa vēlas, lai tiktu pieņemti skaidri un vienoti 
veselības apdrošināšanas karšu izsniegšanas noteikumi visā ES un tiktu atcelta prasība katru 
gadu iesniegt daudzos dokumentus. Turklāt pensionāriem izsniegtajām kartēm būtu jābūt 
derīgām pastāvīgi, un to izsniegšanai jānotiek decentralizētā veidā, lai pensionāriem nebūtu 
jāveic gari pārbraucieni, lai saņemtu karti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir portatīvs dokuments, kas apliecina 
personas tiesības uz medicīnisku aprūpi, uzturoties ārzemēs, un to, ka uz personu attiecas 
viņa/viņas kompetentās valsts sociālais nodrošinājums. Tomēr tiesības uz medicīnisku aprūpi 
tieši tāpat kā valstspiederīgajiem, ceļojot uz ES 27 dalībvalstīm, EEZ un Šveici, pastāv 
neatkarīgi no kartes.

Tādēļ fakts, ka personai nav derīgas EVAK, nenozīmē, ka viņai nav tiesību uz medicīniski 
nepieciešamu aprūpi, uzturoties ārzemēs. Līdzīgi kā ar citiem portatīviem dokumentiem 
EVAK nerada tiesības, bet drīzāk apstiprina tās. Tomēr nav garantijas, ka izdevumi tiks 
atlīdzināti saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tad, ja pacients būtu varējis uzrādīt 
EVAK. Ārsts vai slimnīca var pacientam iepriekš pieprasīt samaksāt pilnu maksu vai daļu 
maksas, ko neprasītu apdrošinātai personai šajā pašā valstī.

Ārkārtēju apstākļu gadījumā būtu jāizsniedz pagaidu aizstājējapliecība uz noteiktu termiņu. 
„Ārkārtas apstākļi” var būt tad, ja EVAK ir nozagta vai pazaudēta, vai ja laikposms līdz 
aizceļošanai ir pārāk īss, lai izsniegtu EVAK. Pagaidu aizstājējapliecību var pieprasīt 
apdrošinātā persona vai uzturēšanās valsts iestāde. 

Ja apdrošinātā persona pati ir segusi visus ārstēšanās izdevumus vai daļu no tiem, viņš/viņa 
var nosūtīt atlīdzības pieteikumu uzturēšanās vietas iestādei. Ja iestādes piemērotie tiesību 
akti paredz šādu izdevumu atlīdzināšanu apdrošinātajai personai, tad iestāde atlīdzinās 
izdevumu summu atbilstoši saņemtajai aprūpei tieši apdrošinātajai personai saskaņā ar 
atlīdzības likmēm, kas noteiktas tās tiesību aktos. Ja apdrošinātā persona nepieprasa šādu 
atlīdzību, kompetentā iestāde atlīdzinās viņai ārstēšanās izdevumus saskaņā ar atlīdzības 
likmēm, ko izmanto uzturēšanās vietas iestāde (vai alternatīvā gadījumā summu, ko 
uzturēšanās vietas iestādei būtu jāatlīdzina, pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem). 

Attiecībā uz EVAK izsniegšanas procedūrām šobrīd ES nav vienotas pieejas, un izsniedzēja 
dalībvalsts nosaka EVAK izsniegšanas noteikumus. Līdzīgi dalībvalsts iestādes nosaka 
izsniegto karšu derīguma termiņu. Rumānijā visām apdrošinātajām personām EVAK tiek
izsniegtas uz vienādu termiņu — 6 mēnešiem. 

Dalībvalstis vienojās, ka EVAK derīguma termiņā būtu jāņem vērā apdrošinātās personas 
paredzamais tiesību ilgums, lai izvairītos no situācijas, ka gadījumā, ja tiek pārtrauktas 
personas tiesības uz slimības pabalstu natūrā, ko maksā viena dalībvalsts, un tā iegūst tiesības 
uz pabalstiem natūrā, ko maksā kāda cita dalībvalsts, viņš/ viņa turpmāk izmanto EVAK, ko 
pirmās dalībvalsts iestāde izdevusi pirms dienas, kad šī persona zaudē tiesības uz pabalstu 
natūrā, ko maksā šī dalībvalsts. 

Kompetentā dalībvalsts var arī grozīt noteikumus attiecībā uz pensionāriem, kuru pensiju 
izmaksā vairāk kā viena dalībvalsts un kuri maina savu dzīvesvietas valsti. 

Pašreiz nav tāda mehānisma, kas ļautu pārbaudīt personas tiesību likumīgumu. Tādēļ dažas 
dalībvalstis izsniedz kartes ar ļoti ierobežotu derīguma termiņu. Komisijai ir zināms par 
sekām, ko ar īsu derīguma termiņu izsniegtās EVAK radījušas iesaistītajām personām. Pašreiz 
Administratīvajā komisijā turpinās diskusija par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, 
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un sociālā nodrošinājuma informācijas elektroniskās apmaiņas (EESSI) sistēmas ietvaros, kas 
pašreiz tiek izstrādāta, tiks izvērtēti iespējamie scenāriji šī ierobežojuma risināšanai. 

Attiecībā uz EVAK izsniegšanas procedūru Komisija sazinājās ar Rumānijas varas iestādēm, 
kas apliecināja, ka atbilstīgi Rumānijas tiesību aktiem persona, kas apdrošināta saskaņā ar 
Rumānijas sociālās veselības apdrošināšanas shēmu, var personiski, pa pastu vai e-pastu 
pieteikties EVAK saņemšanai tajā veselības apdrošināšanas iestādē, kurā viņa ir apdrošināta. 
Pieteikumā apdrošināšanas kartes saņemšanai ir jāaizpilda standarta pieteikuma veidlapa, ko 
var atrast Valsts Veselības apdrošināšanas iestādes tīmekļa vietnē, veselības apdrošināšanas 
iestādēs apgabalu līmenī vai tehnisko parametru 1. pielikumā, kas apstiprināts ar Valsts 
Veselības apdrošināšanas iestādes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 559/2006 ar grozījumiem.

Secinājumi

Saskaņā ar ES noteikumiem par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu apdrošinātajai personai 
ir tiesības pieprasīt veselības izdevumu, kas radušies ārzemēs, atlīdzinājumu arī tad, ja 
personai nebija derīgas EVAK veselības aprūpes saņemšanas brīdī. Šādu pieteikumu var 
iesniegt vai nu uzturēšanās dalībvalstī vai personas kompetentajā dalībvalstī. Atlīdzība tiks 
izmaksāta saskaņā ar atlīdzības likmēm, ko izmanto uzturēšanās vietas iestāde (vai alternatīvā 
gadījumā summu, ko uzturēšanās vietas iestādei būtu jāatlīdzina, pamatojoties uz faktiskajiem 
izdevumiem).

Pamatojoties uz Rumānijas varas iestāžu informāciju, pieteikumu EVAK saņemšanai var 
iesniegt personiski, pa pastu vai e-pastu. Komisijai nav zināmi visi iemesli saistībā ar 
atteikumu izsniegt EHIC šajā konkrētajā gadījumā. Tomēr Komisija labprāt izmeklēs šo 
atteikumu sīkāk, ja saņems papildu informāciju no lūgumraksta iesniedzējas.

Visbeidzot, ņemot vērā, ka trūkst mehānisma personas tiesību likumības pārbaudīšanai, 
dalībvalsts varas iestādes nosaka izsniegto karšu derīguma termiņu. Arī pensionāru gadījumā 
tiesības var mainīties, ja pensiju personai izmaksā vairāk kā viena dalībvalsts. Šajā posmā nav 
juridiska pamata, kas ļautu Komisijai pieprasīt, lai dalībvalstis izsniegtu EVAK uz pastāvīgu 
laiku.


