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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0334/2009, ko  iesniedza Vācijas  valstspiederīgais H. K., par 
problēmām, kas viņam radušās saistībā ar medikamentu un ārstu pakalpojumu 
izdevumu atmaksu Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Vairākus gadus lūgumraksta iesniedzēja otrās mājas bijusi Spānija, kurā viņš un viņa sieva 
pavada kādu daļu no gada. Līdz šim laulātais pāris ir saņēmis tikai tos medicīniskos 
pakalpojumus, kuru saņemšanu nosaka E111 veidlapa un Vācijas papildu veselības 
apdrošināšanas fonds. Tagad Spānijas veselības iestādes ir informējušas lūgumraksta 
iesniedzēju, ka uz ilgtermiņa ārstēšanos E111 veidlapa vairs neattiecas un ka viņam būs 
jāiesniedz E121 veidlapa. Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd Spānijas iestāžu prasības 
pamatotību, jo E121 veidlapa paredz reģistrāciju Spānijā un attiecīgi nozīmē viņa nodokļu 
statusa maiņu, tāpēc viņš lūdz Parlamentu uzņemties šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Kopienas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma shēmu 
koordinēšanu, bet ne saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts var noteikt valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmas detaļas, it īpaši attiecībā uz to, kurš saskaņā ar tās tiesību aktiem tiek 
apdrošināts, kā arī to, kuri pabalsti, ar kādiem noteikumiem un kādā apjomā tiek piešķirti.
Tomēr ES tiesību akti, īpaši Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72, ievieš kopējus 
noteikumus un principus, kuri jāievēro, piemērojot valsts tiesību aktus. Šo noteikumu mērķis 
ir nodrošināt, lai dažādu valstu tiesību aktu piemērošana nelabvēlīgi neietekmētu cilvēkus, 
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kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā.

Attiecībā uz slimības pabalstiem Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72 izvirza detalizētus 
noteikumus par pensionāru tiesībām uz slimības pabalstiem, uzturoties vai dzīvojot citā, nevis 
kompetentajā, dalībvalstī.

Persona, īslaicīgi uzturoties citā dalībvalstī, ir tiesīga saņemt nepieciešamos slimības 
pabalstus saskaņā ar uzturēšanās dalībvalsts tiesību aktiem kompetentās dalībvalsts vārdā.
Eiropas veselības apdrošināšanas karte apstiprina šīs tiesības. Migrējošo darba ņēmēju sociālā 
nodrošinājuma administratīvā komisija ir noteikusi „nepieciešamās aprūpes” ideju kā 
veselības aprūpi, kas tiek piešķirta ar mērķi novērst situāciju, kad apdrošinātā persona ir 
spiesta atgriezties kompetentajā dalībvalstī pirms plānotās uzturēšanās beigām, lai saņemtu 
vajadzīgo ārstēšanu, un lai dotu apdrošinātajai personai iespēju uzturēties drošos medicīniskos 
apstākļos, ņemot vērā plānoto uzturēšanās ilgumu (Lēmums Nr. 1941).

Pensionāri, kuri savu dzīvesvietu ir nomainījuši uz citu dalībvalsti, nevis to, kura izmaksā 
viņu pensijas, ir tiesīgi saņemt visu veselības aprūpi, ko paredz dzīvesvietas dalībvalsts tiesību 
akti, tās dalībvalsts vārdā, kura maksā pensiju. Lai saņemtu šo veselības aprūpi, pensionāram 
jāiesniedz E121 veidlapa dzīvesvietas dalībvalsts veselības apdrošināšanas iestādei.

Regulas (EEK) Nr. 1408/71 ietvaros „dzīvesvietas” ideja ir jāsaprot kā vieta, kur atrodas 
attiecīgās personas interešu centrs. Eiropas Kopienu Tiesa2 precizēja dažus kritērijus, lai 
noteiktu apdrošinātas personas dzīvesvietu: prombūtnes ilgums un mērķis, pārvietošanās 
cēloņi, personas nolūks u. c.

Aplūkojot šo tiesu praksi, pensionārs nemaina dzīvesvietu, ja viņa nolūks nav pastāvīgi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti un viņam ir nodoms atgriezties savā mītnes valstī, neskatoties 
uz uzturēšanās ārvalstīs ilgumu.

Komisijas dienesti uzskata, ka pensionāram nav jāiekļaujas Spānijas slimības apdrošināšanas 
iestādē, pamatojoties uz E121 veidlapu, ja viņš Spānijā pavada tikai 6 mēnešus gadā. Viņam 
un viņa sievai vajadzētu būt iespējai saņemt nepieciešamo aprūpi, uzturoties Spānijā, 
pamatojoties uz derīgu Eiropas veselības apdrošināšanas karti, ko izsniedzis Vācijas slimības
apdrošināšanas fonds.

Komisija konsultējas ar attiecīgajām valsts varas iestādēm, lai tālāk izmeklētu šo jautājumu, 
un informēs Parlamentu par rezultātiem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

„Kopienas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma shēmu 
koordinēšanu, bet ne saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts var brīvi noteikt valsts 
sociālā nodrošinājuma sistēmas elementus, jo īpaši saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem 
apdrošināmās personas, piešķiramo pabalstu veidus, piešķiršanas nosacījumus un apmēru.
Tomēr ES tiesību aktos, īpaši Regulā (EK) Nr. 883/2004 un Nr. 987/2009 paredzēti kopēji 

                                               
1 OV L 104, 8.4.2004.
2 1992. gada 8. februāra spriedums lietā C-102/91 un 1977. gada 17. februāra spriedums lietā 76/76.
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noteikumi un principi, kuri jāievēro, piemērojot valsts tiesību aktus. Šo noteikumu mērķis ir 
nodrošināt, lai dažādu valstu tiesību akti nelabvēlīgi neietekmētu cilvēkus, kuri izmanto savas 
tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā.

Attiecībā uz slimības pabalstiem Regulā (EK) Nr. 883/2004 un Nr. 987/2009 paredzēti 
konkrēti noteikumi saistībā ar pensionāru tiesībām saņemt slimības pabalstus, uzturoties vai 
dzīvojot citā dalībvalstī, kura nav kompetentā dalībvalsts.

Personai, īslaicīgi uzturoties citā dalībvalstī, ir tiesības kompetentās dalībvalsts vārdā saņemt 
nepieciešamos slimības pabalstus saskaņā ar uzturēšanās dalībvalsts tiesību aktu 
noteikumiem. Eiropas veselības apdrošināšanas karte apstiprina šīs tiesības. Migrējošo darba 
ņēmēju sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanas administratīvā komisija ir noteikusi, ka 
jēdziens „nepieciešamā aprūpe” nozīmē veselības aprūpi, kas tiek piešķirta ar mērķi novērst 
situāciju, kad apdrošinātā persona ir spiesta atgriezties kompetentajā dalībvalstī pirms 
plānotās uzturēšanās beigām, lai saņemtu vajadzīgo ārstēšanu, un lai dotu apdrošinātajai 
personai iespēju plānotās uzturēšanās laikā uzturēties drošos medicīniskos apstākļos (Lēmums 
Nr. S31).

Pensionāriem, kuri dzīvo citā dalībvalstī, kura nav valsts, kas izmaksā viņu pensijas, ir 
tiesības pilnā apmērā saņemt dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktos paredzēto veselības aprūpi 
tās dalībvalsts vārdā, kura maksā pensiju. Lai saņemtu šo veselības aprūpi, pensionāram 
dzīvesvietas dalībvalsts veselības apdrošināšanas iestādē jāiesniedz dokuments S1.

Regulas (EK) Nr. 883/2004 izpratnē „dzīvesvietas” jēdziens ir vieta, kur atrodas attiecīgās 
personas interešu centrs. Tiesa2 ir noteikusi apdrošinātās personas dzīvesvietas kritērijus:
prombūtnes ilgums un mērķis, pārvietošanās cēloņi, personas nolūks u. c. Šie kritēriji iekļauti 
Regulas (EK) Nr. 987/2009 11. pantā, kur noteiktas iestāžu vadlīnijas, kas palīdzētu pieņemt 
lēmumu par attiecīgās personas dzīvesvietu.

Ņemot vērā tiesu praksi un Regulas (EK) Nr. 987/2009 11. pantu, pensionārs nemaina 
dzīvesvietu, ja viņa nolūks nav pārcelties uz pastāvīgu dzīvesvietu citā dalībvalstī un viņam ir 
nodoms atgriezties savā mītnes valstī, neraugoties uz uzturēšanās ārvalstīs ilgumu.

Komisija uzskata, ka pensionāram, kurš Spānijā uzturas tikai 6 mēnešus gadā un kura interešu 
centrs atrodas Vācijā, nav jāreģistrējas Spānijas slimības apdrošināšanas iestādē, pamatojoties 
uz dokumentu S1 (bijusī E121 veidlapa). Uzturoties Spānijā, viņam un viņa sievai vajadzētu 
būt iespējai saņemt nepieciešamo veselības aprūpi, pamatojoties uz Vācijas slimības
apdrošināšanas fonda izsniegtu derīgu Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

Secinājumi

Komisija divas reizes sazinājās ar Spānijas valsts iestādēm, lai apspriestu ar lūgumraksta 
iesniedzēja lietu saistītos jautājumus. Galu galā Spānijas valsts iestādes šajā jautājumā piekrīt 
                                               
1 OV C 106, 24.4.2010.
2 1992. gada 8. februāra spriedums lietā C-102/91 un 1977. gada 17. februāra spriedums 
lietā 76/76.
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Komisijas ES regulējuma sociālā nodrošinājuma jomā interpretācijai. Tās piekrīt, ka citas 
dalībvalsts pensionāram, lai, uzturoties Spānijā, saņemtu nepieciešamo veselības aprūpi, ir 
tiesības izmantot Eiropas Veselības apdrošināšanas karti ar noteikumu, ka viņa „pastāvīgā 
dzīvesvieta” nav Spānija minēto regulu izpratnē. Šis ir jautājums par faktiem, kuri jāņem vērā, 
izvērtējot katras personas individuālo situāciju.

Veselības aprūpes nodrošināšana Spānijā ir reģionālo iestāžu ziņā. Spānijas valsts iestādes 
piedāvāja izmeklēt konkrētos faktus saistībā ar Valensijas reģionālo veselības aprūpes iestāžu 
lūgumraksta iesniedzējam pieprasīto dokumentu S1. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs nevēlas 
atklāt savu identitāti, un tāpēc nav iespējams veikt šādu izmeklēšanu.

Komisija ir apmierināta, ka valsts līmenī Spānijas varas iestādes izprot, kāda ir pareiza 
juridiska nostāja saistībā ar Eiropas Veselības apdrošināšanas kartes atļauto izmantošanu.”

5. Komisijas papildu atbilde (REV II), kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Komisijas 2010. gada 8. oktobra paziņojumā ir izklāstījusi sociālā nodrošinājuma sistēmas 
koordinēšanas noteikumus ES. Privātās veselības aprūpes pieejamība dalībvalstīs tiek regulēta 
ar ES tiesību aktiem. ES noteikumi, jo īpaši Regula (EK) Nr. 883/2004 un Nr. 987/2009 
paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu atbilstīgi dalībvalstu tiesību aktiem. 
Turklāt šie ES noteikumi neparedz sociālā nodrošinājuma sistēmu saskaņošanu, tādējādi 
katrai dalībvalstij ir tiesības noteikt savas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas sīkākos 
elementus. Tādā veidā, mainoties personīgiem apstākļiem, principā, nelabvēlīgāka sociālās 
nodrošināšanas pabalstu tiesību aktu piemērošana personai, uz kuru attiecas ES noteikumi, ir 
saderīga ar ES tiesību aktiem.  Tomēr šo tiesību aktus ir jāpiemēro vienlīdzīgā veidā šīs 
dalībvalsts un citu dalībvalstu valstspiederīgajiem. 

ES koordinācijas noteikumi attiecībā uz slimības pabalstu dalībvalstī, kas nav kompetentā 
dalībvalsts, tika izskaidroti iepriekšējās atbildēs. Komisija atgādina, ka saskaņā ar šiem 
noteikumiem īslaicīgi uzturoties Spānijā lūgumraksta iesniedzējam un viņa sievai Vācijas 
vārdā pienākas slimības pabalsti, kuru pamatā ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Šīs 
tiesības ļauj personām saņemt vajadzīgos pabalstus no valsts veselības aprūpes sistēmas 
Spānijā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā personām, kuras ir apdrošinātas šajā valstī. 
Atmaksājamo pabalstu apjoms un atmaksājuma līmenis ir atkarīgs no Spānijas tiesību aktu 
noteikumiem un tāpēc tas var atšķirties no tā, kas ir paredzēts Vācijas tiesību aktos. Turklāt ne 
visa ārstēšana tiek uzskatīta par nepieciešamu saskaņā ar Eiropas veselības apdrošināšanas 
karti, kura sedz tikai nepieciešamo ārstēšanu. Saskaņā ar iepriekšējo saraksti  Administratīvās 
komisija par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu ir izstrādājusi „nepieciešamās 
ārstēšanas” definīciju (Lēmums Nr. S31).  Ņemot vērā Spānijas medicīnas speciālista 
novērtējumu par lūgumraksta iesniedzēja lietu, varētu secināt, ka viņa un/vai viņa sievas 
saņemto ārstēšanu vairs nevar attiecināt uz nepieciešamās ārstēšanas nosacījumiem.

Šādā gadījumā saskaņā ar ES koordinācijas noteikumiem apdrošinātā persona, kurai pastāvīgā 
dzīvesvieta ir citā valstī un kura plāno ārstēties citā valstī, var lūgt iepriekšēju atļauju (S2 
veidlapa), kuru iepriekš izsniedz personas apdrošinātājas dalībvalsts kompetentā iestāde. Šādā 
gadījumā ir jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 987/2004 26. pantā paredzētā kārtība. Pēc atļaujas 
                                               
1 OV C 106, 24.4.2010.
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saņemšanas slimības pabalstu izmaksā kompetentā iestāde saskaņā ar tās dalībvalsts 
nosacījumiem un atmaksas likmi, kurā tika nodrošināts pabalsts. Parasti atmaksas procedūra 
notiek starp iesaistītajām dalībvalstīm.

Iepriekš minētās iespējas pašlaik tiek nodrošinātas lūgumraksta iesniedzējam saskaņā ar ES 
koordinācijas noteikumiem, ņemot vērā, ka viņa pastāvīgās dzīvesvietas valsts joprojām ir 
Vācija. Pastāvīgās dzīvesvietas jēdziens ES tiesību aktiem par sociālo nodrošinājumu ir 
paskaidrots Komisijas 2010. gada 8. oktobra atbildē. Ja lūgumraksta iesniedzējs izlemtu 
pārcelt savu pastāvīgo dzīvesvietu uz Spāniju, viņam pienāktos visa veselības aprūpe, kuru 
paredz šīs valsts tiesību akti. Viņa veselības aprūpes izmaksas segtu Vācijas kompetentā 
iestāde. Ir jāpiebilst, ka parastās dzīvesvietas maiņa sociālā nodrošinājuma pabalstu dēļ vēl 
nenozīmē, ka tiks veiktas izmaiņas saistībā ar pensionāra nodokļu situāciju, un konkrēto 
situāciju attiecībā uz nodokļiem vajadzētu atsevišķi novērtēt kompetentajām iestādēm.

Iespējas, kas piedāvātas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Nr. 987/2009 
noteikumiem, nekavē lūgumraksta iesniedzēja gadījumam piemērot LESD 56. pantu. 
Milzīgais Tiesas judikatūras apjoms par 56. pantu ir kodificēts nesen pieņemtajā Direktīvā 
2011/24/ES1 par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē. Neatkarīgi no 
regulās paredzētajām tiesībām pacientiem ir tiesības uz ārzemēs saņemtas veselības aprūpes 
izmaksu atmaksu, pamatojoties uz minētajā direktīvā kodificēto judikatūru. Šīs tiesības 
attiecas tikai uz to ārstēšanu, ko pacienti ir tiesīgi saņemt savā dalībvalstī. Dalībvalstis var arī 
veikt izmaksu atmaksu par šādu ārstēšanu, pamatojoties uz iepriekšēju atļauju, kas izsniegta 
dažiem ārstēšanas veidiem. Pacientiem ir jāsamaksā par ārstēšanu un viņiem ir tiesības saņemt 
atmaksu, kas sasniedz šādas ārstēšanas izmaksas viņu izcelsmes valstī un nepārsniedz 
ārstēšanas faktiskās izmaksas, ja vien dalībvalsts neizlemj atmaksāt pilnu ārstēšanās maksu. 
Minēto direktīvu ir jātransponē dalībvalstīs līdz 2013. gada 25. oktobrim, tādēļ valstu 
sistēmas, iespējams, šobrīd vēl nav pielāgojušas savus noteikumus šim tiesību aktam. Tomēr 
dalībvalstīm jau šobrīd ir pienākums piemērot Tiesas judikatūru par pakalpojumu sniegšanas 
brīvību šajā jomā.

Secinājums

Komisija uzskata, ka, pamatojoties uz Eiropas veselības apdrošināšanas karti, patlaban 
lūgumraksta iesniedzējs uzturoties Spānijā var saņemt nepieciešamo ārstēšanu ar tādiem 
pašiem nosacījumiem, kā šajā valstī apdrošinātās personas. Lūgumraksta iesniedzējam 
Vācijas kompetentajām iestādēm ir jāpieprasa iepriekšējas atļaujas veidlapa (S2 veidlapa) 
attiecībā uz plānoto ārstēšanu Spānijā.  Ja lūgumraksta iesniedzējs izlemj pārcelt savu 
pastāvīgo dzīvesvietu uz Spāniju, viņam būs tiesības saņemt visu šīs valsts nodrošināto 
veselības aprūpi ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā Spānijas pensionāriem. Neatkarīgi no šīm 
tiesībām, lūgumraksta iesniedzējs var pieprasīt Spānijas ārstēšanās izdevumu atmaksu no viņa 
Vācijas apdrošināšanas iestādes, pamatojoties uz Tiesas judikatūru LESD 56. panta 
piemērošanā. 

Lūgumraksta iesniedzējs neapšauba Spānijas iestāžu rīcības likumīgumu, taču sniedz 
ierosinājumus ES noteikumu uzlabošanai. Tomēr, spēkā esošie ES tiesību akti sociālā 
nodrošinājuma koordinācijas jomā ir izveidoti, lai koordinētu, nevis saskaņotu valstu tiesību 
                                               
1 Lieta C-158/96 Kohll [1998] Recueil I-01931. lpp. un C-120/95 Decker [1998] Recueil I-01831. lpp.
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aktus, un šādā veidā tie ir jāievēro valsts iestādēm. 

Saskaņā ar Spānijas iestāžu un lūgumraksta iesniedzēja nodrošināto informāciju Komisijas 
neatklāja ES tiesību aktu pārkāpumus.


