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Tema: Peticija Nr. 0964/2010 dėl Europos sveikatos draudimo kortelės, kurią 
pateikė Italijos pilietis A. d’A.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša apie Bulgarijos studento mėginimus gauti Europos sveikatos 
draudimo kortelę, kad Italijoje galėtų gauti sveikatos draudimą. Peticijos pateikėjas įvairiose 
Italijos savivaldybėse, kuriose norėjo užsiregistruoti, buvo siunčiamas iš vienos tarnybos į kitą 
ir jam buvo suteikiama neteisinga informacija. Peticijos pateikėjas, kuris tikina žinąs įvairių 
panašių atvejų, pateikęs užklausą Europos Komisijai (Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 
galimybių generaliniam direktoratui) sužinojo, kad Komisija nutraukė pažeidimo tyrimo 
procedūrą prieš Italiją dėl Europos sveikatos draudimo kortelės nepripažinimo. Kaip teigia 
Komisija, Italijos valdžios institucijos turėtų imtis būtinų priemonių, kad Italijos teisės aktai 
atitiktų taikomus ES teisės aktus (Direktyvą 2004/38/EB). Peticijos pateikėjas aiškina, kad 
Italijos valdžios institucijos vis tiek nesilaiko taisyklių, ir prašo atnaujinti pažeidimo tyrimo 
procedūrą. Dėl šio klausimo jis nurodo Europos Komisijos nario J. Barrot atsakymą į 
R. Angelilli klausimą raštu Nr. E-2909/08.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi tvarka, kurią Bulgarijos studento atveju taikė Italijos 
savivaldos institucijos. Peticijos pateikėjas dėl šio atvejo jau pateikė atskirą skundą Komisijai, 
ir šiuo metu Komisija, dalyvaujant Italijos valdžios institucijoms, šį skundą nagrinėja. 



PE460.722v02-00 2/4 CM\896375LT.doc

LT

Peticijos pateikėjas taip pat nurodo kitus atvejus, tačiau Komisija gavo tik su šiuo vienu 
skundu susijusius įrodymus.

Skundžiamasi savivaldybių taikoma tvarka, kai studentas atvyksta registruotis nuolatiniu jos 
gyventoju. Laikydamosi Direktyvos 2004/38/EB 7 straipsnio b punkte nurodytų sąlygų, šios 
valdžios institucijos reikalauja duomenų, kuriais būtų įrodyta, kad asmuo Italijoje turi 
visavertį sveikatos draudimą.

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 19 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris yra apsidraudęs 
sveikatos draudimu vienoje valstybėje narėje, turi teisę gauti išmokas natūra, kurios jo 
buvimo kitoje valstybėje narėje metu tampa būtinos dėl medicininių priežasčių. Europos 
sveikatos draudimo kortele (ESDK) įrodoma, kad jos turėtojas savo buveinės valstybėje yra 
apdraustas sveikatos draudimu ir gali naudotis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 19 straipsnyje 
jam suteiktomis teisėmis.

Kai baigęs studijas studentas ketina grįžti į savo buveinės valstybę ir jo pagrindiniai interesai 
yra susiję su ta valstybe, kuri išduoda Europos sveikatos draudimo kortelę, tada studentas 
išsaugo teisę naudotis Europos sveikatos draudimo kortele toje valstybėje, kurioje jis 
studijuoja. Europos sveikatos draudimo kortelė suteikia teisę studentui ir jo šeimos nariams 
Italijoje gauti visą būtiną medicinos pagalbą ir todėl pagal Direktyvą 2004/38/EB turi būti 
laikoma visaverčio sveikatos draudimo įrodymu.

Studentų teisė naudotis Europos sveikatos draudimo kortele kaip visaverčio sveikatos 
draudimo įrodymu išaiškinta 2009 m. Komisijos komunikato dėl geresnio 
Direktyvos 2004/38/EB nuostatų perkėlimo ir taikymo (COM(2009) 313 final) 2.3.2 punkte:
„Europos sveikatos draudimo kortelė teikia tokį visavertį draudimą, kai susijęs ES pilietis 
nepersikelia gyventi, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 1408/71, į priimančiąją valstybę 
narę ir ketina sugrįžti, pvz., studijuoja arba dirba kitoje valstybėje narėje.“

Peticijos pateikėjas yra teisus, tvirtindamas, kad Komisija dėl šio klausimo baigė pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą prieš Italiją. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą 
2008 m. gavusi skundų (vėl iš peticijos pateikėjo), kad Italijos savivaldybės institucijos 
nepripažįsta studentų pateikiamų Europos sveikatos draudimo kortelių kaip visaverčio 
sveikatos draudimo įrodymų. Tada Komisija pradėjo diskusijas su Italijos valdžios 
institucijomis ir susitarė, kad šios pakeis Direktyvos 2004/38/EB 7 straipsnio b punkto 
taikymo tvarką, kad ji atitiktų pirmiau minėtame 2009 m. Komisijos komunikate nustatytas 
sąlygas. Tai buvo padaryta Italijos vidaus reikalų ministrui patvirtinus administracinį 
aplinkraštį Nr. 18/2009. 2009 m., Italijos valdžios institucijoms išleidus aplinkraštį, Komisija 
nutraukė pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš šią valstybę.

Komisija raštu kreipėsi į Italijos valdžios institucijas, prašydama išnagrinėti skundą, kurį 
pateikė peticijos pateikėjas Bulgarijos studento vardu.“

4. Patikslintas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Papildomos informacijos pateikęs peticijos pateikėjas tvirtina, kad dėl šiame skunde 
nagrinėjamo klausimo su juo susisiekė daug žmonių, tačiau savo peticijoje jis ir toliau 
daugiausia dėmesio skiria vieno Bulgarijos studento, kuriam neleista užsiregistruoti Pizos 
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gyvenamosios vietos registre pateikus savo Europos sveikatos draudimo kortelę, atvejui. 
2011 m. Komisija raštu kreipėsi į Italijos valdžios institucijas, kad jos išnagrinėtų peticijos 
pateikėjo skundą. Atsakydama į Komisijos raštą, Italijos Sveikatos apsaugos ministerija 
pabrėžė, kad 2009 m. Italijos vidaus reikalų ministras patvirtino naują aplinkraštį, kuriame 
aiškiai nurodyta, jog į savo buveinės valstybę ketinantys grįžti studentai savo studijų Italijoje 
laikotarpiu turi teisę naudotis Europos sveikatos draudimo kortele, kad gautų sveikatos 
draudimą. Sveikatos apsaugos ministerija netiesiogiai pripažino, kad galbūt trūksta 
informacijos apie šiuos praktikos pokyčius. Ji įsipareigojo surengti tolesnę visoms 
kompetentingoms sveikatos priežiūros įstaigoms skirtą informavimo kampaniją apie būtinybę 
teikti Europos sveikatos draudimo kortelę turintiems ES studentams visapusės sveikatos 
priežiūros paslaugas, per kurią būtų išaiškinta, kad tokios paslaugos gali būti teikiamos ilgiau 
kaip tris mėnesius. Italijos ministerija, norėdama gauti Pizos agentūros atsakymą dėl šio 
skundo, taip pat išsiuntė raštą Pizos sveikatos priežiūros įstaigai.

Dėl šioje peticijoje iškelto klausimo, kad minėtas studentas Bulgarijoje turėjo sveikatos 
draudimą, tačiau vis tiek negalėjo naudotis Italijos valstybinės sveikatos priežiūros sistemos 
paslaugomis ir turėjo mokėti už visas apžiūras ir sveikatos tikrinimus, Italijos Sveikatos 
apsaugos ministerija nurodė, kad atsisakymas užregistruoti minėtą studentą savivaldybės 
registre niekaip nesusijęs su apdrausto asmens teise pateikus Europos sveikatos draudimo 
kortelę gauti visas būtinas sveikatos priežiūros paslaugas. Kadangi nepateikta konkrečių 
išlaidų, susijusių su „sveikatos tikrinimais ir apžiūromis“, įrodymų, ministerija negalėjo toliau 
tirti galimo atsisakymo įgyvendinti Europos sveikatos priežiūros kortele suteiktas teises.

Antrojoje peticijos pateikėjo suteiktos papildomos informacijos dalyje daugiausia dėmesio 
skiriama tam, kad Italijos vidaus reikalų ministro patvirtintame administraciniame 
aplinkraštyje Nr. 18/2009 (toliau – Aplinkraštis Nr. 18/2009) nurodomas laikinas gyventojų 
registras. Peticijos pateikėjas piktinasi, kad studentai, norintys pasinaudoti Europos sveikatos 
draudimo kortele, turi užsiregistruoti šiame laikiname registre, todėl negali naudotis tam 
tikromis asmenims, užsiregistravusiems įprastos gyvenamosios vietos registre, suteiktomis 
teisėmis.

Aplinkraštyje Nr. 18/2009 nurodytos Komisijos komunikate dėl Direktyvos 2004/38/EB 
nuostatų taikymo (COM(2009) 313) pateiktos gairės, pagal kurias laikino buvimo valstybėje 
narėje atvejais, kai ES pilietis „turi nuolatinę gyvenamąją vietą“ jam Europos sveikatos 
draudimo kortelę išdavusioje valstybėje narėje, ši kortelė turi būti laikoma galiojančiu 
sveikatos draudimo įrodymu.

Pagal Aplinkraštį Nr. 18/2009 Italijos valdžios institucijos, remdamosi 
Direktyvos 2004/38/EB nuostatomis, naudoja kitą registrą ES piliečiams, kurių pagrindiniai 
interesai susiję su jiems Europos sveikatos draudimo kortelę išdavusia valstybe, registruoti. 
Komisijos nuomone, valstybės narės gali teisėtai sekti tik laikinai jų teritorijoje apsistojusius 
asmenis, pvz., studentus, kad užtikrintų, jog jie taip pat laikosi Direktyvos 2004/38/EB 
7 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų. Iš tikrųjų šie asmenys turi teisę naudotis Europos 
sveikatos draudimo kortele, kad gautų visavertį sveikatos draudimą Direktyvos 2004/38/EB 
7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nustatytais tikslais tais atvejais, kai nekeičia savo 
„nuolatinės gyvenamosios vietos“, kaip tai apibrėžta Reglamente Nr. 883/2004. Todėl jų 
padėtis, palyginti su ES piliečiais, kurie persikelia į kitą valstybę narę ketindami ten gyventi 
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neribotą laiką, kitokia. Pagal Direktyvos 2004/38/EB 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas 
pastarieji piliečiai privalo turėti visavertį sveikatos draudimą, kuris yra kitoks nei Europos 
sveikatos draudimo kortelė.

Kalbant apie rinkimų teises, teisė balsuoti Europos ir vietos rinkimuose į kitą valstybę narę 
persikėlusiam ES piliečiui suteikiama tik jeigu jis arba ji turi nuolatinę gyvenamąją vietą šioje 
valstybėje, t. y. jeigu priimančiosios valstybės narės valdžios institucijos užregistravo jį arba 
ją kaip šios valstybės gyventoją. Italijos teisės aktuose (Reglamento Nr. 233/1989 
3 straipsnyje) nustatyta, kad asmuo turi būti laikomas nuolatiniu gyventoju tik jeigu jis arba ji 
turi nuolatinę gyvenamąją vietą atitinkamoje savivaldybėje.

Išvada

Pasak Komisijos, nėra įrodymų, kuriais remiantis būtų galima teigti, jog atsisakyta priimti 
Bulgarijos studento Europos sveikatos draudimo kortelę, kai jis norėjo gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas. Be to, atrodo, naudojant atskirą registrą tokiems asmenims registruoti 
neribojama jų teisė laisvai judėti.“


