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Tema: Peticija Nr. 0334/2009 dėl problemų, susijusių su vaistų ir gydymo išlaidų 
grąžinimu Ispanijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis H. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas daug metų turi antruosius namus Ispanijoje, kur su savo žmona praleidžia 
dalį metų. Iki šiol sutuoktiniai gaudavo tik pagal E111 formą būtinas medicinines paslaugas ir 
Vokietijos papildomo sveikatos draudimo fondo paslaugas. Ispanijos sveikatos priežiūros 
institucijos dabar pranešė peticijos pateikėjui, kad E111 forma nebegali būti taikoma 
ilgalaikiam medicininiam gydymui ir jam reikės pateikti E121 formą. Peticijos pateikėjas 
ginčija Ispanijos institucijų prašymo pagrįstumą, nes E121 forma susijusi su registracija 
Ispanijoje, taigi ir su jo mokestinio statuso pasikeitimu, todėl jis prašo Europos Parlamento 
imtis nagrinėti šį klausimą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Socialinės apsaugos srities Bendrijos nuostatomis įtvirtintas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, bet ne derinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali nevaržomai 
nustatyti konkrečias nacionalinės socialinės apsaugos sistemos taisykles, visų pirma dėl to, 
kas turi būti draudžiami pagal jos teisės aktus, kokios išmokos skiriamos ir kokiomis 
sąlygomis bei kiek įmokų reikia mokėti. Tačiau ES teisėje, visų pirma reglamentuose (EEB) 
Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72, nustatytos bendros taisyklės ir principai, kurių reikia paisyti taikant 
nacionalinius teisės aktus. Šių taisyklių tikslas – užtikrinti, kad taikant skirtingus nacionalinės 
teisės aktus nebūtų daroma neigiama įtaka asmenims, kurie naudojasi savo laisvo judėjimo 
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teise Europos Sąjungoje. 

Ligos išmokų atžvilgiu reglamentuose (EEB) Nr. 1408/71 ir (EB) 574/72 nustatytos išsamios 
taisyklės dėl pensininkų teisės į ligos išmokas būnant ar gyvenant kitoje nei kompetentinga 
valstybė narė valstybėje.

Laikinai būdamas kitoje valstybėje narėje asmuo turi teisę į būtinas ligos išmokas pagal 
buvimo vietos valstybės narės teisės aktus kompetentingos valstybės narės vardu. Europos 
sveikatos draudimo kortelė yra šios teisės įrodymas. Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos 
administracinė komisija apibrėžė „būtinos priežiūros“ sąvoką kaip sveikatos priežiūrą, 
skiriamą siekiant neleisti, kad apdraustasis būtų priverstas sugrįžti į kompetentingą valstybę 
prieš pasibaigiant suplanuotam buvimo šalyje laikotarpiui, kad ten gautų reikiamą gydymą, ir 
suteikti apdraustajam galimybę toliau būti šalyje saugiomis medicininėmis sąlygomis, 
atsižvelgiant į planuojamą buvimo šalyje trukmę (Sprendimas Nr. 1941).

Pensininkai, persikeliantys gyventi į kitą valstybę narę, nei ta, kuri moka jiems pensiją, turi 
teisę į visapusę sveikatos priežiūrą, numatytą pagal gyvenamosios vietos valstybės narės 
teisės aktus pensiją mokančios valstybės narės vardu. Norėdamas gauti šią sveikatos priežiūrą, 
pensininkas privalo gyvenamosios vietos valstybės narės sveikatos draudimo institucijai 
pateikti E121 formą.

Pagal Reglamentą Nr. 1408/71 „gyvenamosios vietos“ sąvoka turi būti suprantama kaip vieta, 
kur yra atitinkamo asmens interesų centras. Europos Teisingumo Teismas2 nustatė tam tikrus 
kriterijus, kuriais remiantis nustatoma apdrausto asmens gyvenamoji vieta: nebuvimo šalyje 
trukmė ir priežastis, persikėlimo priežastys, asmens ketinimai ir kt.

Atsižvelgiant į šią teismo praktiką, pensininkas nepakeičia savo gyvenamosios vietos, jei jis 
neketina persikelti nuolat gyventi į kitą valstybę narę ir ketina sugrįžti į savo kilmės šalį, 
nepaisant to, kiek laiko jis būna užsienyje.

Komisijos tarnybos mano, kad peticijos pateikėjui nereikia registruotis Ispanijos sveikatos 
draudimo institucijoje pagal E121 formą, jei jis Ispanijoje praleidžia tik 6 mėnesius per metus. 
Jis ir jo žmona būdami Ispanijoje turėtų turėti galimybę gauti būtiną priežiūrą pagal 
galiojančią Vokietijos sveikatos draudimo fondo išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę.

Komisija konsultuojasi su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis siekdama toliau tirti šį 
klausimą ir atitinkamai informuos apie tai Parlamentą“.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Socialinės apsaugos srities Bendrijos nuostatomis įtvirtintas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, bet ne derinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali nevaržomai 
nustatyti konkrečias nacionalinės socialinės apsaugos sistemos taisykles, visų pirma dėl to, 
kas turi būti draudžiami pagal jos teisės aktus, kokios išmokos skiriamos ir kokiomis 
sąlygomis bei kiek įmokų reikia mokėti. Tačiau ES teisėje, visų pirma reglamentuose (EB) 

                                               
1 OL L 104, 2004 4 8.
2 1992 m. vasario 8 d. sprendimas byloje C-102/91 ir 1977 m. vasario 17 d. sprendimas byloje 76/76.
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Nr. 883/2004 ir (EB) 987/2009, nustatytos bendros taisyklės ir principai, kurių reikia paisyti 
taikant nacionalinius teisės aktus. Šių taisyklių tikslas – užtikrinti, kad taikant skirtingus 
nacionalinės teisės aktus nebūtų daroma neigiama įtaka asmenims, kurie naudojasi savo laisvo 
judėjimo teise Europos Sąjungoje.

Ligos išmokų atžvilgiu reglamentuose (EEB) Nr. 883/2004 ir (EB) 987/2009 nustatytos 
išsamios taisyklės dėl pensininkų teisės į ligos išmokas būnant ar gyvenant kitoje nei 
kompetentinga valstybė narė valstybėje.

Laikinai būdamas kitoje valstybėje narėje asmuo turi teisę į būtinas ligos išmokas pagal 
buvimo vietos valstybės narės teisės aktus kompetentingos valstybės narės vardu. Europos 
sveikatos draudimo kortelė yra šios teisės įrodymas. Socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo administracinė komisija apibrėžė „būtinos priežiūros“ sąvoką kaip sveikatos 
priežiūrą, skiriamą siekiant neleisti, kad apdraustasis būtų priverstas sugrįžti į kompetentingą 
valstybę prieš pasibaigiant suplanuotam buvimo šalyje laikotarpiui, kad ten gautų reikiamą 
gydymą, ir suteikti apdraustajam galimybę toliau būti šalyje saugiomis medicininėmis 
sąlygomis, atsižvelgiant į planuojamą buvimo šalyje trukmę (Sprendimas Nr. S31).

Pensininkai, persikeliantys gyventi į kitą valstybę narę, nei ta, kuri moka jiems pensiją, turi 
teisę į visapusę sveikatos priežiūrą, numatytą pagal gyvenamosios vietos valstybės narės 
teisės aktus pensiją mokančios valstybės narės vardu. Norėdamas gauti šią sveikatos priežiūrą, 
pensininkas privalo gyvenamosios vietos valstybės narės sveikatos draudimo institucijai 
pateikti E121 formos dokumentą.

Pagal Reglamentą Nr. 883/2004 „gyvenamosios vietos“ sąvoka turi būti suprantama kaip 
vieta, kur yra atitinkamo asmens interesų centras. Europos Teisingumo Teismas2 nustatė tam 
tikrus kriterijus, kuriais remiantis nustatoma apdrausto asmens gyvenamoji vieta: nebuvimo 
šalyje trukmė ir priežastis, persikėlimo priežastys, asmens ketinimai ir kt. Šie kriterijai buvo 
įtraukti į Reglamento Nr. 987/2009 11 straipsnį, kuriame nustatyti pagrindiniai dalykai, 
kuriais remdamosi institucijos galės priimti sprendimą, ar asmuo yra gyventojas.

Atsižvelgiant į šią teismo praktiką ir Reglamento Nr. 987/2009 11 straipsnio turinį, 
pensininkas nepakeičia savo gyvenamosios vietos, jei jis neketina persikelti nuolat gyventi į 
kitą valstybę narę ir ketina sugrįžti į savo kilmės šalį, nepaisant to, kiek laiko jis būna 
užsienyje.

Komisija mano, kad peticijos pateikėjui nereikia registruotis Ispanijos sveikatos draudimo 
institucijoje pagal S1 dokumentą (anksčiau – E121 formą), jei jis Ispanijoje praleidžia tik 6 
mėnesius per metus ir tvirtina, kad jo pagrindinė šalis yra Vokietija. Jis ir jo žmona būdami 
Ispanijoje turėtų turėti galimybę gauti būtiną priežiūrą pagal galiojančią Vokietijos sveikatos 
draudimo fondo išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę.

Išvados

Komisija du kartu raštu kreipėsi į Ispanijos nacionalines valdžios institucijas norėdama aptarti 

                                               
1 OL C 106, 2010 4 24.
2 1992 m. vasario 8 d. sprendimas byloje C-102/91 ir 1977 m. vasario 17 d. sprendimas byloje 76/76.
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peticijos pateikėjui kilusią problemą ir gavo jų atsakymus. Galutinis rezultatas yra toks, kad 
Ispanijos nacionalinės valdžios institucijos pritaria aptariamą klausimą reglamentuojančių 
socialinei apsaugai skirtų ES reglamentų Komisijos aiškinimui. Jos sutinka, kad kitos 
valstybės narės pensininkas turi teisę pasinaudoti savo Europos sveikatos draudimo kortele 
norėdamas padengti Ispanijoje suteiktos būtinos sveikatos priežiūros išlaidas, nors jis ir nėra 
nuolatinis Ispanijos gyventojas, kaip apibrėžta reglamentuose. Tai fakto klausimas, kurį reikia 
apsvarstyti atsižvelgiant į su kiekvieno konkretaus asmens padėtimi susijusius faktus. 

Ispanijoje užtikrinti sveikatos priežiūrą pavesta regionų valdžios institucijoms. Ispanijos 
nacionalinės valdžios institucijos pasiūlė kartu su Valensijos regiono sveikatos priežiūros 
institucijomis ištirti konkrečius peticijos pateikėjo atvejo faktus dėl prašymo pateikti S1 
formos dokumentą. Tačiau peticijos pateikėjas nenori atskleisti savo tapatybės, todėl tokio 
tyrimo atlikti neįmanoma. 

Komisija palankai vertina tai, kad nacionaliniame lygmenyje Ispanijos valdžios institucijos 
yra susipažinusios su teisingu teisiniu požiūriu į leistiną Europos sveikatos draudimo kortelės 
naudojimą.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas (REV. II), gautas 2012 m. birželio 27 d.

„Savo 2010 m. spalio 8 d. pranešime Komisija aprašė ES socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo srities taisykles. ES teisė nereglamentuoja valstybių narių privačiųjų sveikatos 
priežiūros sistemų. ES taisyklėse, visų pirma reglamentuose (EB) Nr. 883/2004 ir 
Nr. 987/2009, numatytas socialinės apsaugos sistemų, kurioms taikoma valstybių narių 
nacionalinė teisė, koordinavimas. Be to, šiose ES taisyklėse nenumatytas socialinės apsaugos 
sistemų derinimas, o tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė turi teisę nustatyti savo 
nacionalinės socialinės apsaugos sistemos tvarką. Todėl, pasikeitus asmeninėms aplinkybėms, 
jei asmeniui taikomos su socialinės apsaugos išmokomis susijusios nacionalinės teisės 
nuostatos, patenkančios į ES taisyklių taikymo sritį, yra ne tokios palankios, tai gali iš esmės 
būti suderinama su ES teisės reikalavimais. Vis dėlto tokios nacionalinės teisės nuostatos turi 
būti vienodai taikomos tos valstybės narės piliečiams ir kitos valstybės narės piliečiams. 

ES pensininkų teisių į gydymo išlaidų kompensacijas kitoje valstybėje narėje, nei ta, kuriai 
priskiriama kompetencija, koordinavimo taisyklės paaiškintos ankstesniuose laiškuose. 
Komisija primena, kad pagal šias taisykles savo laikino buvimo Ispanijoje metu peticijos 
pateikėjas ir jo žmona turi teisę į būtinųjų gydymo paslaugų išlaidų kompensacijas, siejamas 
su Vokietija, remiantis Europos sveikatos draudimo kortelės sistema. Šią teisę turintys 
asmenys gali gauti būtinųjų paslaugų išlaidų kompensaciją pagal Ispanijos visuomenės 
sveikatos sistemą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Ispanijoje apdrausti asmenys. 
Kompensuojama suma ir kompensacijos lygis priklauso nuo Ispanijos teisės nuostatų ir todėl 
gali skirtis nuo to, kas nustatyta Vokietijos teisėje. Be to, ne visos priežiūros paslaugos gali 
būti laikomos būtinomis, o Europos sveikatos draudimo kortelė užtikrina konkrečiai būtinąją 
sveikatos priežiūrą. Kaip cituota ankstesniuose laiškuose, Socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo administracinė komisija yra apibrėžusi „būtinosios priežiūros“ sąvoką 
(Sprendimas Nr. S31). Remiantis Ispanijos medicinos specialisto atliktu peticijos pateikėjo 
atvejo įvertinimu, galima daryti išvadą, kad peticijos pateikėjo ir (arba) jo žmonos Ispanijoje 
                                               
1 OL C 106, 2010 4 24.



CM\907440LT.doc 5/6 PE429.626v03-00

LT

gautos sveikatos priežiūros paslaugos nebeatitiko būtinosios sveikatos priežiūros sąlygų.

Tokiu atveju, pagal ES koordinavimo taisykles, apdraustasis asmuo, gyvenantis vienoje 
valstybėje narėje, kuris planuoja gauti sveikatos priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje, 
gali prašyti išankstinio leidimo (forma S2), kurį iš anksto išduoda tos valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, kompetentinga institucija. Tokiu atveju taikytina procedūra nustatyta 
Reglamento (EB) Nr. 987/2004 26 straipsnyje. Gavus leidimą, gydymo paslaugų išlaidas 
kompensuoja kompetentinga institucija pagal tos valstybės narės, kurioje paslaugos suteiktos, 
sąlygas ir kompensavimo įkainius. Paprastai kompensavimo procedūrą atitinkamų valstybių 
narių institucijos vykdo tarpusavyje.

Minėtos galimybės peticijos pateikėjui šiuo metu yra sudarytos pagal ES koordinavimo 
taisykles, atsižvelgiant į tai, kad jo gyvenamoji vieta yra Vokietijoje. Sąvoka „gyvenamoji 
vieta“, vartojama ES teisės aktuose dėl socialinės apsaugos, paaiškinta Komisijos 2010 m. 
spalio 8 d. atsakyme. Jei peticijos pateikėjas nuspręstų perkelti savo gyvenamąją vietą į 
Ispaniją, jis įgytų teisę į visas sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas Ispanijoje pagal 
nacionalinę teisę. Šių sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas prisiimtų jo kompetentinga 
institucija Vokietijoje. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad įprastos gyvenamosios vietos pakeitimas 
socialinės apsaugos išmokų tikslais nebūtinai lemia pensininko mokestinės padėties 
pasikeitimą ir kompetentingos tarnybos turėtų atskirai įvertinti konkrečią mokestinę padėtį.

Pagal reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir Nr. 987/2009 sąlygas pasiūlytos galimybės nedraudžia 
peticijos pateikėjo atvejui taikyti SESV 56 straipsnio. Gausybė Teisingumo Teismo praktikos1

dėl 56 straipsnio dėl sveikatos priežiūros kodifikuota neseniai priimtoje Direktyvoje 
2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas 
įgyvendinimo2. Nepriklausomai nuo teisių pagal reglamentą, pacientai turi teisę į užsienyje 
gautų priežiūros paslaugų išlaidų kompensaciją, remiantis direktyvoje kodifikuota teismo 
praktika. Ši teisė taikoma tik gydymui, kurį pacientai turi teisę gauti savo pačių valstybėje 
narėje. Valstybės narės taip pat gali kompensuoti tokių sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, 
kai kurių rūšių gydymui taikydamos išankstinio leidimo reikalavimą. Pacientai privalo 
apmokėti gydymą ir turi teisę į tokio dydžio kompensaciją, kokia būtų to gydymo išlaidų 
suma jų valstybėje narėje, tačiau kompensacija neviršija iš tikrųjų sumokėtos sumos, nebent 
valstybė narė nusprendžia skirti visą kompensacijos sumą. Valstybės narės privalo perkelti 
direktyvą į nacionalinę teisę iki 2013 m. spalio 25 d., taigi šiuo metu nacionalinės sistemos 
gali neatitikti tų nuostatų. Vis dėlto valstybės narės jau dabar privalo taikyti Teisingumo 
Teismo praktiką, susijusią su laisve teikti paslaugas šioje srityje.

Išvada

Komisija mano, kad remiantis Europos sveikatos draudimo kortelės sistema, peticijos 
pateikėjas šiuo metu gali gauti būtinąją priežiūrą Ispanijoje tomis pačiomis sąlygomis kaip ir 
Ispanijoje apdrausti asmenys. Peticijos pateikėjas taip pat turėtų turėti galimybę prašyti 
išankstinio Vokietijos kompetentingų institucijų leidimo (forma S2) planuojamoms sveikatos 
priežiūros paslaugoms Ispanijoje. Jei peticijos pateikėjas nuspręs perkelti savo gyvenamąją 
vietą į Ispaniją, jis turėtų įgyti teisę į visas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 
                                               
1 Bylos C-158/96 Kohll [1998] Rink. I-01931 ir C-120/95 Decker [1998] Rink. I-01831.
2 OL L 88, 2011 04 04.
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Ispanijoje tomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos Ispanijos pensininkams. 
Nepriklausomai nuo šių teisių, peticijos pateikėjas gali prašyti savo sveikatos draudimo 
institucijos Vokietijoje kompensuoti jo Ispanijoje patirtas gydymo išlaidas, remiantis 
Teisingumo Teismo praktika, susijusia su SESV 56 straipsnio taikymu. 

Peticijos pateikėjas neginčija Ispanijos valdžios institucijų veiksmų teisėtumo, tačiau pateikia 
pasiūlymų, kaip pagerinti ES taisykles. Vis dėlto esami ES socialinės apsaugos koordinavimo 
srities teisės aktai suformuluoti taip, kad nacionaliniai įstatymai yra koordinuojami, o ne 
derinami, ir nacionalinės institucijos turi laikytis tokių įstatymų, kokie yra. 

Remdamasi iš Ispanijos valdžios institucijų ir peticijos pateikėjo gauta informacija, Komisija 
negalėjo nustatyti jokių ES teisės pažeidimų.“


