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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1383/2012 af Johannes Maaz, tysk statsborger, om godtgørelse 
af udgifter til flybilletter i tilfælde af medicinske nødsituationer

1. Sammendrag

Andragerens bror, der boede i Italien, skulle have foretaget en akut operation. Der var ikke 
plads på en specialklinik i Italien, og patienten blev transporteret til Wien med fly. Efter 
operationen blev han efter lægens anbefaling også transporteret tilbage til Italien med fly. 
Hans mor betalte for flybilletten med lånte penge. Andragerens bror døde 10 dage efter 
hjemkomsten. Da den afdøde havde gæld, gav andrageren og moderen afkald på arven efter 
ham. Broderens italienske sygeforsikringsselskab afviser at godtgøre udgiften til flyrejserne, 
da der ikke er en retmæssig arving. Andrageren ønsker at vide, om forsikringsselskabets 
holdning er i overensstemmelse med den europæiske lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

EU-lovgivningen, navnlig forordning (EF) nr. 883/2004 og 987/2009, indeholder 
bestemmelser om koordinering og ikke harmonisering af de nationale sociale 
sikringsordninger. Det indebærer, at enhver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for sin nationale socialsikringsordning, herunder hvilke ydelser der skal leveres 
og på hvilke betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor store bidrag der skal betales. 

Ud fra beskrivelsen i andragendet opfylder de sundhedsydelser, som andragerens bror 
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modtog, kravene for planlagt behandling i form af ovennævnte EU-lovgivning. Med hensyn 
til godtgørelse af rejseudgifter i forbindelse med planlagt behandling, jf. artikel 26, stk. 8, i 
forordning (EF) nr. 987/2009, har den kompetente institution pligt til at påtage sig disse 
omkostninger, når denne behandling blev godkendt og der i den kompetente institutions 
nationale lovgivning er fastsat godtgørelse af denne form for omkostninger.

Hvis de adspurgte transportomkostninger skal tilbagebetales i henhold til den italienske 
lovgivning, skulle disse omkostninger derfor have været overtaget af den italienske institution 
til gavn for patienten sammen med udgifterne til den vigtigste behandling, såfremt 
betingelserne i artikel 26, stk. 8, i forordning (EF) nr. 987/2009 er opfyldt.  

Spørgsmålet om arv hører under civilret og skal vurderes i lyset af de nationale bestemmelser. 
For at undersøge om beløbet stadig kan udbetales, bør andrageren rådes til at søge erstatning 
fra de nationale administrative eller retslige myndigheder (herunder nationale eller regionale 
ombudsmænd) og/eller gennem tilgængelige voldgiftsafgørelser og mæglingsprocedurer. 

Konklusion

På grundlag af de foreliggende oplysninger har de pågældende sundhedsydelser karakter af 
planlagt behandling i medfør af forordning (EF) nr. 883/2004 og 987/2009. Artikel 26, stk. 8, 
i forordning (EF) nr. 987/2009 pålægger den kompetente institution at påtage sig godtgørelse 
af rejseudgifter i forbindelse med planlagt behandling, hvor den nationale lovgivning giver 
mulighed for godtgørelse af disse udgifter. Under hensyntagen til denne bestemmelse 
henhører det under den nationale myndigheds kompetenceområde at vurdere, om udgifterne 
skulle have været overtaget af den italienske institution, såvel som hvorvidt de nu skal 
udbetales til patientens familie. Kommissionen er ikke i stand til at undersøge de enkeltes 
faktiske omstændigheder.


