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Odbor za predstavke
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PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA

Predmet: Predstavka 1383/2012 koju je podnio Johannes Maaz, njemački državljanin, 
o nadoknadi zrakoplovnih karata u slučaju hitne medicinske pomoći

1. Sažetak predstavke

Brat podnositelja predstavke, koji živi u Italiji, trebao je imati hitnu operaciju. Nije bilo 
mjesta u specijalističkoj klinici u Italiji, stoga je pacijent prebačen zrakoplovom u Beč. Nakon 
operacije, prema savjetu liječnika, prebačen je u Italiju, također zrakoplovom. Njegova je 
majka platila zrakoplovnu kartu posuđenim novcem. Brat podnositelja predstavke umro je 
deset dana nakon povratka. Budući da je pokojnik imao dugove, podnositelj predstavke i 
njegova majka odbili su od njega naslijediti. Tvrtka za zdravstveno osiguranje u Italiji odbija 
nadoknaditi zrakoplovnu kartu jer nema službenog nasljednika. Podnositelj predstavke pita se 
je li ponašanje tvrtke za osiguranje u skladu s europskim zakonodavstvom.

2. Dopuštenost

Proglašena dopuštenom 28. veljače 2013. Komisija je bila pozvana dostaviti informacije u 
skladu s člankom 202. stavkom 6. Poslovnika.

3. Odgovor Komisije zaprimljen 28. veljače 2014.

Pravo EU-a, posebice Uredbe (EZ) br. 883/2004 i 987/2009, predviđa koordinaciju, a ne 
usklađivanje nacionalnih programa socijalne sigurnosti. To znači da svaka država članica 
samostalno određuje pojedinosti svojega sustava socijalne sigurnosti, uključujući naknade 
koje pruža, uvjete prihvatljivosti, način izračuna tih naknada i iznos doprinosa koji se mora 
platiti. 

Prema opisu iz predstavke, zdravstvena zaštita koju je imao brat podnositelja predstavke ima 
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značajke redovnog liječenja u okviru gore navedenog prava EU-a. S obzirom na troškove 
putovanja kao dijela redovnog liječenja, članak 26. stavak 8. Uredbe (EZ) br. 987/2009 
zahtijeva od nadležne ustanove da pretpostavi takve troškove prilikom odobravanja liječenja, 
a nacionalno zakonodavstvo nadležne ustanove pruža nadoknadu ove vrste troškova.

Stoga ako se troškovi prijevoza o kojima je riječ mogu nadoknaditi u okviru talijanskog prava, 
čini se da je te troškove talijanska ustanova trebala pretpostaviti za dobrobit pacijenta, zajedno 
s troškovima glavnog liječenja, kako bi se ispunili uvjeti iz članka 26. stavka 8. Uredbe (EZ) 
br. 987/2009. 

Pitanje nasljedstva predmet je građanskog prava i treba se procijeniti u svjetlu odredbi 
nacionalnog prava. Kako bi provjerio može li se iznos i dalje naplatiti, podnositelja 
predstavke treba savjetovati da zatraži pomoć nadležnih nacionalnih upravnih ili pravosudnih 
tijela (uključujući nacionalnog i regionalnog pravobranitelja) i/ili putem dostupnih postupaka 
arbitraže i usklađivanja. 

Zaključci

Na temelju pruženih informacija, zdravstvena zaštita o kojoj je riječ ima značajke redovnog 
liječenja u skladu s Uredbama (EZ) br. 883/2004 i 987/2009. Članak 26. stavak 8. Uredbe 
(EZ) br. 987/2009 zahtijeva od nadležne ustanove da predvidi troškove putovanja kao dio 
redovnog liječenja ako nacionalno zakonodavstvo predviđa naknadu takvih troškova. 
Uzimajući u obzir ovu odredbu, u nadležnosti je nacionalnih nadležnih tijela da procijene je li 
talijanska ustanova trebala pretpostaviti troškove te jesu li oni sada obvezni za obitelj 
pacijenta. Komisija nije u položaju ispitivati činjenične okolnosti pojedinaca.


