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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1038/2012, którą złożył Luciano Iannuccelli (Włochy), w sprawie 
funkcjonowania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w Republice 
Czeskiej

1. Streszczenie petycji

Na podstawie swoich doświadczeń składający petycję wskazuje, że władze czeskie 
odmawiają czasami uznania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, mimo że jej 
celem jest zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego obywatelom UE w każdym państwie 
członkowskim przy uwzględnieniu tych samych praw i obowiązków, które mają zastosowanie 
wobec rezydentów krajowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 maja 2013 r.

Na podstawie swoich doświadczeń składający petycję wskazuje, że władze czeskie 
dwukrotnie odmówiły uznania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego umożliwiającej 
jego żonie skorzystanie z niezbędnego leczenia, mimo że celem karty jest zapewnienie 
niezbędnej opieki zdrowotnej obywatelom UE w każdym państwie członkowskim, a także 
tych samych praw i obowiązków, które mają zastosowanie wobec rezydentów krajowych.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 osobom ubezpieczonym oraz 
członkom ich rodzin przebywającym na terytorium państwa członkowskiego innego niż 
właściwe państwo członkowskie przysługują świadczenia rzeczowe, które podczas ich pobytu 
są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Świadczeń tych w imieniu właściwego państwa 
członkowskiego udziela państwo członkowskie miejsca pobytu, zgodnie z obowiązującymi na 
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jego terytorium przepisami na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do osób 
ubezpieczonych na mocy tych przepisów. Aby umożliwić obywatelom dostęp do 
wspomnianych świadczeń rzeczowych, właściwe państwo członkowskie, w którym dana 
osoba jest ubezpieczona, wydaje europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie z 
art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 987/2009).

Kwestię, czy leczenie jest niezbędne, czy też nie, rozstrzyga podmiot świadczący opiekę 
zdrowotną. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) 883/2004 państwa 
członkowskie mają obowiązek pokrywania kosztów leczenia udzielonego jedynie przez 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną, które podlegają krajowemu ustawodawstwu państwa 
członkowskiego miejsca pobytu (podmioty świadczące opiekę na podstawie umów, a nie 
podmioty prywatne lub podmioty nieobjęte umową).

W zależności od struktury systemu państwa członkowskiego miejsca pobytu państwo 
członkowskie może świadczyć opiekę medyczną bezpłatnie, obciążyć pacjenta opłatą lub 
pełnymi kosztami leczenia. W państwach członkowskich, w których opieka medyczna jest 
bezpłatna lub od pacjenta pobierana jest jedynie opłata, pacjent wnioskuje o zwrot kosztów 
bezpośrednio w państwie członkowskim miejsca pobytu. Właściwe państwo członkowskie 
ponosi koszty otrzymanych przez pacjenta świadczeń i zwraca je państwu członkowskiemu 
miejsca pobytu (art. 35 rozporządzenia (WE) nr 883/2004). Taki zwrot odbywa się między 
dwoma zainteresowanymi państwami członkowskimi, zgodnie z przepisami finansowymi 
zawartymi w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

Osoba ubezpieczona pokrywa koszty leczenia jedynie w państwach członkowskich, które 
pobierają pełną opłatę za opiekę medyczną, a koszty te następnie są jej zwracane 
bezpośrednio przez państwo członkowskie miejsca pobytu (art. 25 ust. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 987/2009). Państwo członkowskie miejsca pobytu ubiega się następnie o zwrot kosztów we 
właściwym państwie członkowskim, zgodnie z przepisami finansowymi zawartymi w 
tytule IV rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

Co do zasady, o zwrot kosztów można wystąpić i uzyskać go do wysokości i na warunkach 
określonych w ustawodawstwie państwa członkowskiego miejsca pobytu (art. 25 ust. 4 i 5 
rozporządzenia (WE) nr 987/2009).

Według wiedzy Komisji publiczna opieka zdrowotna w Republice Czeskiej świadczona jest 
bezpłatnie, a w niektórych przypadkach od pacjenta pobierana jest jedynie opłata. Niemniej 
jednak na podstawie dostarczonych przez składającego petycję informacji trudno jest ocenić, 
czy nieuznanie przez podmiot świadczący opiekę medyczną europejskiej karty ubezpieczenia 
zdrowotnego służącej do pokrycia kosztów niezbędnego leczenia było uzasadnione, a co za 
tym idzie, czy powyżej wspomniana zasada równego traktowania nie została uszanowana 
przez tenże podmiot. 

Wnioski

Na podstawie dostarczonych informacji trudno stwierdzić, czy w przypadku składającego 
petycję czeskie władze naruszyły prawodawstwo UE. Komisja Europejska skontaktuje się z 
władzami Czech celem uzyskania wyjaśnień dotyczących stosowania przez wskazane szpitale 
w Republice Czeskiej zasad prawodawstwa UE odnoszących się do korzystania z europejskiej 
karty ubezpieczenia zdrowotnego.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

We wcześniejszej korespondencji Komisja wyjaśniła szczegółowe przepisy dotyczące 
europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego i zwrotu kosztów leczenia zgodnie z unijnymi
zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 883/2004. Komisja Europejska zobowiązała się do nawiązania kontaktu z władzami 
Czech celem uzyskania wyjaśnień dotyczących stosowania przez wskazane przez 
składającego petycję szpitale w Republice Czeskiej zasad prawodawstwa UE odnoszących się 
do korzystania z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. 

W odpowiedzi czeskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że sprawa składającego petycję 
została już zgłoszona do ministerstwa w listopadzie i grudniu 2012 r. Niezwłocznie po 
uzyskaniu informacji na temat odmowy udzielenia świadczeń rzeczowych po okazaniu 
europejskiego dowodu uprawnienia zwrócono się do właściwego zakładu zdrowia o złożenie 
wyjaśnień i naprawienie tej sytuacji.

W oświadczeniu złożonym w ministerstwie zdrowia stwierdzono, że kwestia ta zaistniała 
podczas świadczenia niezbędnej opieki medycznej na rzecz składającego petycję. Szpital w 
Pardubicach stwierdził także, co następuje:

Podczas leczenia składającego petycję stwierdzono, że:

- Osoba, której dotyczy sprawa legitymowała się włoskim paszportem wystawionym na Evę 
K., którego ważność wygasła w dniu 11 listopada 2007 r.

- Osoba, której dotyczy sprawa legitymowała się czeskim paszportem wystawionym na Evę 
I., ważnym do dnia 7 stycznia 2015 r.

- Osoba, której dotyczy sprawa miała ważną, włoską europejską kartę ubezpieczenia 
zdrowotnego, wystawioną na Evę K., jednak nie na nazwisko figurujące w ważnym 
dokumencie tożsamości, nie była też w stanie przedstawić ważnej europejskiej karty 
ubezpieczenia zdrowotnego.

- W powyższych dokumentach widnieją także różne daty urodzenia tej osoby, mianowicie 13 
czerwca 1948 r. w czeskim paszporcie i europejskiej karcie ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
13 czerwca 1949 r. we włoskim paszporcie.

W świetle powyższych ustaleń personel zakładu zdrowia nie dysponował wystarczającymi 
danymi umożliwiającymi właściwe zidentyfikowanie pani Evy I.

Ministerstwo zdrowia przypomniało zarówno szpitalowi regionu Pardubice, jak i szpitalowi w 
Litomyślu o sprawach dotyczących udzielania świadczeń rzeczowych na rzecz osób 
ubezpieczonych pochodzących z innych państw członkowskich UE i EOG oraz ze Szwajcarii. 
Z oświadczenia złożonego w ministerstwie zdrowia wynika, że szkoleniu personelu 
medycznego poświęca się należytą uwagę.
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Wnioski

Na podstawie przekazanych informacji Komisja stwierdziła, że czeskie władze są świadome 
obowiązujących przepisów w zakresie koordynacji oraz że nadzorują ich odpowiednie 
stosowanie.

Komisja monitoruje stosowanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w państwach 
członkowskich i w przypadkach, gdy pozyska informacje na temat ewentualnego naruszenia 
unijnych przepisów, przeprowadza dochodzenie w danym państwie członkowskim. Obecnie 
Komisja nie widzi podstaw uzasadniających twierdzenie, że Republika Czeska naruszyła 
prawo UE.


