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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1511/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais P. B., par 
Vācijas veselības apdrošināšanas iestādes atteikumu nodrošināt ārstēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas valstspiederīgais, kas dzīvo Nīderlandē un kuram ir 
nopietna hroniska slimība, norāda, ka ticis noraidīts viņa pieteikums saņemt ārstēšanu Vācijā, 
jo viņš nedzīvojot Vācijā, lai gan viņa ārsti apgalvo, ka viņam ir tiesības šādu ārstēšanu 
saņemt. Lūgumraksta iesniedzējs 2010. gada aprīlī zaudējis darbu un kopš tā laika Nīderlandē 
saņem bezdarbnieka pabalstu. Viņš uzskata, ka Vācijas varas iestādes diskriminē viņu tāpēc, 
ka viņš nedzīvo Vācijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valstspiederīgais. Viņš bija pārrobežu darba ņēmējs, kas 
dzīvoja Nīderlandē un strādāja Vācijā. Patlaban viņš ir bezdarbnieks un sūdzas, ka Vācijas 
varas iestādes noraidījušas viņa pieteikumu saņemt ārstēšanu Vācijā, jo viņš nedzīvojot 
Vācijā.

Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Nr. 987/2009 nosaka dalībvalsti, kura atbild par veselības 
aprūpes sniegšanu migrējošām personām.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs ir pārrobežu bezdarbnieks, uz viņu attiecas viņa pastāvīgās 
dzīvesvietas dalībvalsts sociālā nodrošinājuma tiesību akti (dalībvalsts, kas saskaņā ar 
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Regulas (EK) Nr. 883/2004 65. panta 2. punkta noteikumiem maksā bezdarbnieka pabalstu).
Tādēļ pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts ir atbildīga par viņa veselības aprūpi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Vācijas varas iestāžu atteikums lūgumraksta iesniedzējam 
nodrošināt veselības aprūpi ir pamatots, jo pārrobežu bezdarbniekam neierobežota piekļuve
veselības aprūpes pakalpojumiem ir tikai tajā dalībvalstī, kas maksā bezdarbnieka pabalstu 
(šajā gadījumā — pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts, neskatoties uz to, ka viņš ir strādājis 
Vācijā).

Kopš lūgumraksta iesniedzējs ir kļuvis par bezdarbnieku, viņa situācija patiesi ir mainījusies, 
jo kā aktīvam pārrobežu darba ņēmējam viņam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 
18. panta noteikumiem bija tiesības uz neierobežotu piekļuvi veselības aprūpes 
pakalpojumiem abās dalībvalstīs — pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī un darbavietas 
dalībvalstī. Šajā situācijā, kad lūgumraksta iesniedzējs ir pārrobežu bezdarbnieks, viņam 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 833/20041 20. panta noteikumiem ir nepieciešama iepriekšēja 
atļauja no Nīderlandes kompetentās iestādes, lai viņš varētu saņemt plānveida veselības 
aprūpi Vācijā pie tieši tādiem pašiem noteikumiem kā Vācijā apdrošinātās personas.
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