
CM\1052975LV.doc PE551.808v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Lūgumrakstu komiteja

28.2.2015

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1919/2013, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Mark 
Tedman, par veselības aizsardzības sistēmas saskaņošanu visā ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kura 20 gadus vecajai meitai brīvdienu laikā Portugālē radās 
asinsizplūdums smadzenēs un insults, apgalvo, ka, šķiet, meitai nav tiesību turpināt ārstēšanos 
kā Portugālē. Šķiet, ka problēma ir tā, ka viņa ir Īrijas veselības aizsardzības sistēmā kā 
ambulatorā paciente un viņai nav tiesību uz tādiem pašiem pabalstiem. Fizioterapija tika 
apturēta, arī runas terapija tika apturēta pēc viņas atgriešanās Īrijā. Lūgumraksta iesniedzējs 
vēlas zināt, kāpēc viņai nav tiesību turpināt Portugālē sākto ārstēšanos ES sistēmā. Viņš vaicā, 
vai ir kādas likumīgās tiesības turpināt aprūpi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 17. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Komisijas komentāri

ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu, bet ne saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts var brīvi noteikt savas 
sociālā nodrošinājuma sistēmas elementus, tostarp piešķiramos pabalstus, atbilstības 
nosacījumus, pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamās iemaksas. ES tiesību akti, īpaši 
Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009 ievieš kopīgus noteikumus un 
principus, kas jāievēro visām valsts varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Šie 
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noteikumi nodrošina, ka dažādu valsts tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas
attieksmes un nediskriminācijas pamatprincipi. Tādējādi tiek nodrošināts, ka dažādu 
dalībvalstu tiesību aktu piemērošana negatīvi neietekmē personas, kas izmanto savas tiesības 
brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā.

Tomēr jāpiemin, ka, ņemot vērā atšķirības starp valstu sociālās nodrošināšanas tiesību aktiem, 
kuras nav pārvarējuši koordinēšanas noteikumi, kādā konkrētā gadījumā pārvietošanās no 
vienas ES dalībvalsts uz citu varētu būt apdrošinātajām personām vairāk vai mazāk izdevīga 
attiecībā uz tiesībām uz sociālās nodrošināšanas pabalstiem. 

Attiecībā uz slimības pabalstiem Regulās (EK) Nr. 883/2004 un Nr. 987/2009 ir izklāstīti 
nosacījumi, pie kuriem apdrošinātās personas var saņemt slimības pabalstus natūrā, atrodoties 
citā dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kuras kompetencē ir viņu apdrošināšana. Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 19. pantā tiek reglamentētas apdrošinātas personas un viņas ģimenes locekļu, 
kas uzturas dalībvalstī, kura nav kompetentā dalībvalsts, tiesības uz tādiem pabalstiem natūrā, 
kas viņu uzturēšanās laikā kļūst vajadzīgi medicīnisku iemeslu dēļ, ņemot vērā pabalstu veidu 
un paredzamo uzturēšanās ilgumu.

Regulas (EK) Nr. 987/2009 25. pantā tiek tālāk izskaidrots jēdziens par vajadzīgo ārstēšanu, 
ko sniedz uzturēšanās dalībvalstī. Piemērojot šo noteikumu, vajadzīgo ārstēšanu pēc Eiropas 
veselības apdrošināšanas kartes (EHIC) uzrādīšanas sniedz saskaņā ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā uzņēmējas valsts pilsoņiem. Šis noteikums tālāk paredz prasību, kuras 
mērķis ir novērst to, ka apdrošināta persona tiek spiesta atgriezties, pirms beidzies plānotās 
uzturēšanās ilgums, kompetentajā dalībvalstī, lai saņemtu vajadzīgo ārstēšanu. 

No tā izriet, ka vajadzīgo aprūpi ikvienā gadījumā nosaka nepieciešamība to turpināt 
uzturēšanās dalībvalstī un tā nav jāpārtrauc nepieciešamībai atgriezties savā dalībvalstī, kamēr 
nav beigusies šī ārstēšana. Ne Regulā (EK) Nr. 883/2004, ne Nr. 987/2009 nav tāda 
noteikuma, kas noteiktu uzturēšanās ilgumu Regulas (EK) Nr. 883/2004 19. panta 
piemērošanas vajadzībām. Tomēr 19. pants ir piemērojams tikai tik ilgi, cik ilgi tiek uzskatīta 
par vajadzīgu ārstēšana.

Tādēļ ārsta ziņā ir lemt, ņemot vērā konkrēto medicīnisko situāciju katrā atsevišķā gadījumā, 
par to, vai joprojām atbilst nosacījumi attiecībā uz vajadzīgu ārstēšanu, lai pieteikuma 
iesniedzējs nebūtu spiests atgriezties, vai par to, vai būtu iespējams pieteikuma iesniedzējam 
turpināt ārstēšanu savā valstī.

Lūgumraksta iesniedzēja gadījumā viņa meita devās uz Portugāli un saņēma vajadzīgo 
ārstēšanu savu brīvdienu laikā. Balstoties uz sniegto informāciju, šķiet, ka visa ārstēšana 
attiecībā uz diagnozi, operāciju un tūlītēju terapiju uzreiz pēc operācijas ir bijusi vajadzīga un 
tādējādi ir, domājams, tikusi sniegta atbilstoši tiesībām Portugālē un segta iestāžu starpā, 
izmantojot EHIC. Tālāka ārstēšana, domājams, varētu būt pārcelta uz vēlāku laiku un veikta 
Īrijā — valstī, kura ir kompetenta attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja meitas medicīnisko 
nodrošinājumu saskaņā ar tiesībām uz to. Tas pilnībā atbilda augstāk minētajiem noteikumiem 
ES tiesību aktos par sociālā nodrošinājuma shēmu koordinēšanu.

Secinājums

Komisijas dienesti neuzskata, ka šajā lietā ir tikuši pārkāpti ES tiesību akti. Pašlaik nav 
nekāda juridiska pamata esošo ES noteikumu saskaņošanai par sociālās nodrošināšanas 
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sistēmu koordinēšanu.


