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Temats: Lūgumraksts Nr. 0964/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais A. d'A., 
par Eiropas veselības apdrošināšanas karti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta problēmas, ar kurām saskārās kāds bulgāru students, 
mēģinot iegūt Eiropas veselības apdrošināšanas karti, lai segtu ārstēšanās izdevumus Itālijā.
Pēc tam, kad dažādas pašvaldības varas iestādes, kurās viņš mēģināja piereģistrēties Itālijā, 
bija bezmērķīgi sūtījušas viņu no vienas iestādes uz citu un sniegušas nepareizu informāciju, 
lūgumraksta iesniedzējs — kurš norāda, ka viņam ir zināmi līdzīgi gadījumi — vērsās 
Komisijā (Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorātā) un atklāja, 
ka Komisija ir pārtraukusi pārkāpuma procedūru pret Itāliju par Eiropas veselības 
apdrošināšanas kartes neatzīšanu un norāda, ka Itālijas varas iestādes bija veikušas 
nepieciešamos pasākumus, lai saskaņotu valsts tiesību aktus ar atbilstošajiem Eiropas tiesību 
aktiem (Direktīva 2004/38/EK). Tomēr lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Itālijas varas 
iestādes faktiski neievēro šos noteikumus, un tādēļ lūdz atkārtoti uzsākt pārkāpuma procedūru 
un šai saistībā norāda uz komisāra Jacques Barrot atbildi uz Roberta Angelilli rakstisko 
jautājumu E-2909/2008.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. martā.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par praksi, ko īsteno Itālijas pašvaldības iestādes attiecībā uz 
Bulgārijas studenta gadījumu.  Lūgumraksta iesniedzējs šajā lietā jau ir iesniedzis individuālu 
sūdzību Komisijai, un Komisija ar Itālijas varas iestādēm to šobrīd izskata. Lūgumraksta 
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iesniedzējs atsaucas arī uz citiem gadījumiem, taču Komisija ir saņēmusi liecības tikai par šo 
vienu sūdzību.

Sūdzība attiecas uz pašvaldības iestāžu īstenoto praksi, kad students dodas reģistrēties kā 
iedzīvotājs pašvaldībā. Iestādes saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 7. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta noteikumiem pieprasa pierādījumu par to, ka viņam ir visaptverošs veselības
apdrošināšanas segums Itālijā.

Regulas (EK) Nr. 883/2004 19. pantā noteikts, ka personai, kurai ir veselības apdrošināšana 
vienā dalībvalstī, tās uzturēšanās laikā citā dalībvalstī ir tiesības saņemt pabalstus natūrā, kas 
ir vajadzīgi medicīnisku iemeslu dēļ. Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir 
pierādījums tam, ka tās turētājam ir veselības apdrošināšana viņa dzīvesvietas valstī un viņš 
drīkst izmantot tiesības, kas tam piešķirtas ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 19. pantu.

Ja students pēc studiju beigšanas plāno atgriezties savā dzīvesvietas valstī un viņa galvenās 
intereses joprojām ir saistītas ar valsti, kurā izdota viņa EVAK, students saglabā tiesības 
izmantot šo EVAK valstī, kurā viņš studē. EVAK dod tiesības studentam un viņa ģimenes 
locekļiem saņemt visu nepieciešamo aprūpi Itālijā, un tādēļ tā uzskatāma par pierādījumu 
visaptverošam veselības apdrošināšanas segumam Direktīvas 2004/38/EK izpratnē.

Studentu tiesības izmantot EVAK, lai pierādītu, ka viņiem ir visaptverošs veselības 
apdrošināšanas segums, tika skaidri noteiktas 2.3.2. punktā Komisijas 2009. gada paziņojumā 
par norādījumiem, kā labāk transponēt un piemērot Komisijas Direktīvu 2004/38/EK 
(COM(2009)0313 galīgā redakcija):
„Eiropas veselības apdrošināšanas karte piedāvā šādu visaptverošu segumu, ja attiecīgais ES 
pilsonis Regulas (EEK) Nr. 1408/71 izpratnē nepārceļas uz pastāvīgu dzīvi uz uzņēmēju 
dalībvalsti un plāno atgriezties, piemēram, saistībā ar studijām vai norīkojumu darbā uz citu 
dalībvalsti.”

Lūgumraksta iesniedzējs pareizi apgalvo, ka Komisija šajā jautājumā ir slēgusi pārkāpuma 
procedūru pret Itāliju. Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru 2008. gadā sakarā ar saņemtajā 
sūdzībām (no šā paša lūgumraksta iesniedzēja) par to, ka Itālijas pašvaldības iestādes 
nepieņem no studentiem EVAK kā pierādījumu visaptverošam veselības apdrošināšanas 
segumam. Tad Komisija iesaistījās pārrunās ar Itālijas varas iestādēm, un tās piekrita mainīt 
veidu, kādā tiek piemērots Direktīvas 2004/38/EK 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai 
atbilstu Komisijas 2009. gada paziņojuma noteikumiem (sk. iepriekš). Tas tika darīts, izdodot 
Itālijas Iekšlietu ministrijas administratīvo apkārtrakstu Nr. 18/2009. Pēc šā apkārtraksta 
izdošanas Komisija 2009. gadā slēdza pārkāpuma procedūru pret Itāliju.

Komisija ir nosūtījusi Itālijas varas iestādēm lūgumu izmeklēt Bulgārijas studenta vārdā 
iesniegto lūgumraksta iesniedzēja sūdzību.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 16. martā.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtajā papildu informācijā norādīts, ka saistībā ar šo sūdzību ar 
viņu ir sazinājusies vairāki cilvēki, bet viņš joprojām savā lūgumrakstā galvenokārt pievēršas 
Bulgārijas studenta gadījumam, jo šim studentam liegta iespēja reģistrēties iedzīvotāju 
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reģistrā, izmantojot savu Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Komisija 
2011. gadā ir nosūtījusi Itālijas varas iestādēm lūgumu izmeklēt lūgumraksta iesniedzēja 
sagatavoto sūdzību. Itālijas Veselības ministrija savā atbildē uzsver, ka Iekšlietu ministrija 
2009. gadā ir pieņēmusi jaunu apkārtrakstu, kurā paskaidrots, ka studentiem, kas grasās 
atgriezties savā dzīvesvietas valstī, studējot Itālijā, ir tiesības izmantot Eiropas veselības 
apdrošināšanas karti, lai saņemtu slimības pabalstu. Veselības ministrija netieši apstiprina, ka, 
iespējams, nebija sniegta pietiekama informācija par notikušajām izmaiņām. Tā apņemas 
sarīkot papildu kampaņu, lai informētu visas veselības aprūpes iestādes par to, ka ir jāsniedz 
pilna veselības aprūpe ES studentiem, kuriem ir EVAK, paskaidrojot, ka šādu palīdzību var 
saņemt, uzturoties valstī ilgāk par trim mēnešiem. Itālijas Veselības ministrija arī nosūtījusi 
vēstuli veselības aprūpes iestādei Pizā, lai no šīs aģentūras saņemtu atbildi par minēto 
sūdzību.

Attiecībā uz lūgumrakstā teikto, ka minētajam studentam, kurš bija apdrošinājies Bulgārijā, 
bet kuram tomēr tika liegta pieeja valsts veselības aprūpes sistēmai Itālijā un līdz ar to pašam 
bija jāapmaksā visas apskates un ārsta apmeklējumi, Itālijas Veselības ministrija norāda, ka 
reģistrācijas atteikumam pašvaldībā neesot nekāda sakara ar apdrošinātās personas tiesībām 
saņemt visu vajadzīgo veselības aprūpi, uzrādot EVAK. Tā kā ministrijas rīcībā nav neviena 
dokumenta, kas apliecinātu konkrētus izdevumus saistībā ar ārsta apmeklējumiem un 
apskatēm, tā nevar sīkāk izvērtēt minēto apgalvojumu, ka nav tikušas nodrošinātas EVAK 
īpašniekiem paredzētās tiesības.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtās papildu informācijas otrajā daļā lūgumraksta iesniedzējs 
uzsver to, ka Itālijas Veselības ministrijas Iekšējā administratīvā apkārtrakstā Nr. 18/2009 
(Apkārtraksts Nr. 18/2009) ir atsauce uz pagaidu iedzīvotāju reģistru. Lūgumraksta 
iesniedzējs sūdzas par to, ka studentiem, kas vēlas izmantot savu EVAK, ir jāreģistrējas 
pagaidu reģistrā un līdz ar to viņiem tiek atņemtas dažas tiesības, kuras pienākas personām, 
kas reģistrējušās kā parastie iedzīvotāji.

Apkārtrakstā Nr. 18/2009 ir atsauce uz Komisijas norādījumiem, kuri iekļauti paziņojumā par 
Direktīvas 2004/38/EK piemērošanu (COM (2009)0313), saskaņā ar kuriem EVAK ir 
uzskatāma par derīgu dokumentu, kas nodrošina apdrošināšanas segumu slimības gadījumā 
pagaidu uzturēšanās laikā, kad ES pilsoņi parasti saglabā savu rezidenta statusu valstī, kura ir 
izsniegusi EVAK. 

Saskaņā ar Apkārtrakstu Nr. 18/2009 Itālijas varas iestādes izmato citu reģistru ES pilsoņu 
reģistrēšanai atbilstoši Direktīvas 2004/38/EK prasībām tad, ja personas saglabā savu interešu 
centru valstī, kas izsniegusi EVAK. Komisija uzskata, ka dalībvalstis ir tiesīgas uzskaitīt 
personas, kuras tikai īslaicīgi uzturas to teritorijā (piemēram, studentus), lai arī šajā gadījumā 
nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2004/38/EK 7. panta nosacījumiem. Minētajām personām 
tiešām ir tiesības izmantot EVAK kā visaptverošu veselības apdrošināšanas segumu saistībā 
ar Direktīvas 2004/38/EK 7. panta 1. punktu un 8. panta 3. punktu, ja nemainās viņu ierastā 
dzīvesvieta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2004. Tādēļ šo cilvēku stāvoklis atšķiras no tādu 
ES pilsoņu stāvokļa, kuri pārceļas uz citu dalībvalsti ar mērķi tur uzturēties nenoteiktu laiku. 
Šiem pilsoņiem sev jānodrošina visaptverošs veselības apdrošināšanas segums, nevis EVAK, 
lai panāktu atbilstību Direktīvas 2004/38/EK 7. panta 1. punkta nosacījumiem. 

Attiecībā uz vēlēšanu tiesībām — ES pilsoņiem, kas pārceļas uz citu dalībvalsti, ir tiesības 
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piedalīties Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās tikai pastāvīgas uzturēšanās gadījumā, 
t. i., ja uzņēmējas dalībvalsts varas iestādes viņus ir reģistrējušas kā pastāvīgos iedzīvotājus. 
Itālijas likumos (Noteikumu Nr. 223/1989 3. pants) ir atrunāts, ka persona ir uzskatāma par 
pastāvīgo iedzīvotāju tikai tad, ja tā pastāvīgi dzīvo attiecīgās pašvaldības teritorijā. 

Secinājums

Komisija secina, ka tai nav pierādījumu, kas liecinātu par to, ka Bulgārijas studenta EVAK 
nav tikusi atzīta, viņam vēloties saņemt veselības aprūpi. Turklāt atsevišķa reģistra 
izveidošana šādām personām nebūt neierobežo viņu tiesības uz brīvu pārvietošanos.


