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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1383/2012, внесена от Йоханес Маас, с германско гражданство, 
относно възстановяването на разходите за въздушен превоз в случай на 
спешен медицински случай

1. Резюме на петицията

На брата на вносителя на петицията, който живее в Италия, се е наложило да претърпи 
операция по спешност. В специализирана клиника в Италия не е имало място и 
пациентът е бил транспортиран със самолет до Виена. След операцията по съвет на 
лекаря той е бил транспортиран обратно до Италия отново по въздух. Майка му е 
платила самолетния билет с взети назаем пари. Братът на вносителя на петицията е 
починал десет дни след завръщането си. Тъй като покойният е имал дългове, 
вносителят на петицията и майка му са се отказали от наследство. Италианското 
застрахователно дружество, което е отговаряло за медицинската застраховка на брата 
на вносителя, отказва да възстанови разходите за самолетния билет, тъй като няма 
официален наследник. Вносителят се пита дали действията на застрахователното 
дружество не нарушават европейското законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Законодателството на ЕС, по-конкретно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) 
№ 987/2009, предвижда координацията, а не хармонизацията на националните схеми за 
социално осигуряване. Това означава, че всяка държава членка е свободна да определя 
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подробностите, свързани с нейната собствена система за социално осигуряване, 
включително какви обезщетения да се предоставят, условията за допустимост, как се 
изчисляват тези обезщетения и колко обезщетения се плащат. 

От описанието, предоставено в петицията, става ясно, че медицинското лечение, 
получено от брата на вносителя, притежава характеристиките на лечение по график по 
смисъла на горепосоченото законодателство на ЕС. По отношение на поемането на 
пътните разходи при лечение по график член 26, параграф 8 от Регламент (ЕО) 
№ 987/2009 изисква компетентната институция да поеме подобни разходи, в случай че 
конкретното лечение е било разрешено и че националното законодателство на
компетентната институция предвижда възстановяване на този вид разходи.

Поради тази причина, ако въпросните пътни разходи подлежат на възстановяване 
съгласно италианското законодателство, става ясно, че конкретните разходи е трябвало 
да бъдат поети от италианската институция в полза на пациента, заедно с разходите за 
основното лечение, при условие че разпоредбите на член 26, параграф 8 от 
Регламент (ЕО) № 987/2009 са изпълнени. 

Въпросът относно наследството попада в обхвата на гражданското право и трябва да 
бъде разгледан въз основа на разпоредбите на националното законодателство. За да 
провери дали сумата все още може да бъде изплатена, вносителят следва да бъде 
посъветван да потърси правна защита от националните административни или съдебни 
органи (включително националните или регионалните омбудсмани) и/или посредством 
възможните арбитражни или помирителни процедури. 

Заключения

Въз основа на предоставената информация става ясно, че въпросното здравно 
обслужване притежава характеристиките на лечение по график съгласно разпоредбите 
на Регламент (EО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009. Член 26, параграф 8 от 
Регламент (EО) № 987/2009 изисква компетентната институция да поеме пътните 
разходи като част от лечение по график, когато националното законодателство 
предвижда възстановяването на такива разходи. Като се вземе предвид тази разпоредба, 
националният орган следва да направи преценка дали разходите е следвало да бъдат 
поети от италианската институция, както и дали те са дължими понастоящем на 
семейството на пациента. Комисията не е в позиция да разгледа фактическите 
обстоятелства на отделните лица.


