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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1038/2012, внесена от Лучано Янучели, с италианско гражданство, 
относно функционирането на Европейската здравна карта в Чешката 
република

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, въз основа на личния му опит, посочва, че чешките органи 
понякога отказват да признаят Европейската здравна карта, въпреки факта, че тя е 
предназначена да покрива здравните грижи за граждани на ЕС, в която и да е държава 
членка, като им предоставя същите права и задължения като тези, които важат за 
местните жители.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 май 2013 г.

Вносителят на петицията, въз основа на личния си опит, посочва, че чешките органи 
понякога отказват да признаят Европейската здравна карта, въпреки че тя е 
предназначена да покрива здравните грижи за граждани на ЕС в която и да е държава 
членка, като им предоставя същите права и задължения като тези, които важат за 
местните жители.

Съгласно член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004, застраховани лица и 
членове на техните семейства, които имат престой в държава членка, различна от 
компетентната държава членка, имат право на обезщетения в натура, които са 
необходими по медицински причини по време на престоя им. Тези обезщетения се 
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предоставят от името на компетентната държава членка от държавата — членка на 
престой, в съответствие с разпоредбите на прилаганото от нея законодателство, по 
същия начин, както ако съответното лице е било осигурено съгласно посоченото 
законодателство. За да се получи достъп до въпросните обезщетения в натура, 
компетентната държава членка, в която лицето е осигурено, издава Европейска 
здравноосигурителна карта (в изпълнение на член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
987/2009).

Доставчикът на здравно обслужване е този, който определя дали полученото лечение е 
необходимо или не. Важно е да се отбележи, че съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 
държавите членки са задължени да покриват само лечението от доставчици, които
подлежат на националното законодателство на държавата членка на престой 
(договорени доставчици, а не частни доставчици или доставчици без сключен договор).

В зависимост от структурата на системата в държавата — членка на престой, 
държавите членки могат да предоставят здравно обслужване безплатно, да прилагат 
пълния размер на таксата за пациента или да изискват плащането на всички разходи за 
здравеопазване. В държавите членки, в които здравеопазването е безплатно или се 
заплаща единствено такса за пациент, пациентът изисква възстановяване директно от 
държавата членка на престой. Компетентната държава членка поема разходите по 
получените обезщетения и ги възстановява на държавата членка на престой (член 35 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004). Това възстановяване се урежда между двете участващи 
държави членки, в съответствие с финансовите разпоредби, определени в дял IV от 
Регламент (ЕО) № 987/2009.

Единствено в държавите членки, които изискват заплащане на пълния размер на 
разходите за здравеопазване, осигуреното лице покрива разходите и след това те се 
възстановяват директно в държавата членка на престой (член 25, параграф 4 от 
Регламент (ЕО) № 987/2009). На по-късен етап държавата членка на престой изисква от 
компетентната държава възстановяване на средствата в съответствие с финансовите 
разпоредби, определени в дял IV от Регламент (ЕО) № 987/2009.

По правило възстановяването се изисква и се извършва в границите и при условията, 
предвидени в законодателството на държавата членка на престой (член 25, параграфи 4 
и 5 от Регламент (ЕО) № 987/2009).

Доколкото е известно на Комисията, общественото здравно обслужване в Чешката 
република се предоставя безплатно или в някои случаи се изисква плащане на такса за 
пациент. Въпреки това, въз основа на информацията, предоставена от вносителя на 
петицията, е трудно да се прецени дали доставчикът на здравно обслужване е 
предоставил причина да откаже Европейската здравноосигурителна карта, за да се 
покрият разходите за необходимите здравни грижи, и следователно дали цитираният 
по-горе принцип на равно третиране е бил спазен от доставчика на здравно обслужване.

Заключение

Въз основа на представената информация е трудно да се определи дали правото на ЕС е 
било нарушено от чешките органи в конкретния случай, споменат от вносителя на 
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петицията. Европейската комисия ще се свърже с чешките органи, за да поиска 
разяснения относно прилагането на принципите на правото на ЕС по отношение на 
използването на Европейската здравноосигурителна карта от посочените болници в 
Чешката република.

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 29 ноември 2013 г.

В предишната кореспонденция Комисията разясни подробните правила относно 
Европейската здравноосигурителна карта и възстановяване на разходите за лечение по 
линия на правилата на ЕС за координация на социалната сигурност, установени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004. Европейската комисия се ангажира да се свърже със 
съответните чешки органи, за да поиска разяснения относно прилагането на 
принципите на правото на ЕС по отношение на използването на Европейската 
здравноосигурителна карта от болниците в Чешката република, посочени от вносителя 
на петицията.

В отговор чешкото министерство на здравеопазването съобщи, че свързаният с 
петицията въпрос е бил доведен до вниманието на министерството през ноември и 
декември 2012 г. Веднага след като министерството беше информирано за отказа за 
предоставяне на обезщетения в натура след представяне на европейско доказателство 
за право, от съответното лечебно заведение беше изискано да предостави обяснение и 
да коригира положението.

В декларацията, предоставена на министерството на здравеопазването, се посочва, че 
този въпрос е възникнал при предоставянето на необходимото медицинско обслужване 
на вносителя на петицията. Болницата в Пардубице е заявила следното:

По време на лечението на вносителя на петицията беше установено, че:

- Въпросното лице е имало италиански паспорт, издаден на името на Ева К., чиято 
валидност е изтекла на 11 ноември 2007 г.

- Въпросното лице е имало чешки паспорт, , издаден на името на Ева К., който е 
валиден до 7 януари 2015 г.

- Въпросното лице е имало валидна италианска Европейска здравноосигурителна карта 
на името на Ева К., но издадена не на името, посочено във валидната карта за 
самоличност, и госпожата не е била в състояние да покаже валидна Европейска 
здравноосигурителна карта.

- Гореспоменатите документи също така съдържат различни дати на раждане на 
въпросното лице, а именно 13 юни 1948 г. в чешкия паспорт и ЕЗОК и 13 юни 1949 г. в 
италианския паспорт.

В контекста на горепосочената информация служителите на здравното заведение не са 
разполагали с достатъчно доказателства за правилното и адекватно установяване на 
самоличността на г-жа Ева И.
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Министерството на здравеопазването напомни както на окръжната болница в 
Пардубице, така и на болницата в Литомишл относно въпросите, свързани с 
предоставянето на обезщетения в натура на осигурени лица от други държави —
членки на ЕС и на ЕИП, и от Швейцария. От декларацията, представена на 
министерството на здравеопазването, става ясно, че медицинският персонал е бил 
надлежно обучен.

Заключение

Въз основа на предоставената информация Комисията прави заключението, че чешките 
органи са осведомени за съществуващите правила за координация и упражняват надзор 
на целесъобразността на тяхното прилагане. Комисията наблюдава прилагането на 
Европейската здравноосигурителна карта в държавите членки и всеки път, когато 
получава за потенциално нарушение на разпоредбите на ЕС, разследва ситуацията в 
съответната държава членка. В настоящия момент Комисията не вижда никакви 
елементи, които биха дали основание за предполагане на нарушение на правото на ЕС 
от страна на Чешката република.


