
CM\1022158HU.doc PE529.913v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

28.2.2014

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Johannes Maaz német állampolgár által benyújtott 1383/2012. számú petíció 
sürgős orvosi ellátás esetén a légi viteldíjak visszatérítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának bátyját, aki Olaszországban élt, sürgősen meg kellett műteni. Az 
olaszországi szakklinikán már nem volt hely, ezért a beteget repülővel Bécsbe szállították. A 
műtétet követően az orvos tanácsára repülőgéppel visszaszállították Olaszországba. A légi 
viteldíjat a petíció benyújtójának édesanyja kölcsönből fizette. A petíció benyújtójának bátyja 
a visszaszállítás után tíz nappal elhunyt. Mivel az elhunytnak tartozásai voltak, a petíció 
benyújtója és édesanyja visszautasították az örökséget. Bátyjának olasz egészségbiztosítási 
társasága nem téríti meg a repülőjegy árát, mivel nincs hivatalos örökös. A petíció benyújtója 
szeretné tudni, hogy a biztosítótársaság magatartása megfelel-e az uniós jogszabályoknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

„Az uniós jog, különösen a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet a nemzeti 
szociális biztonsági rendszereknek a koordinációját – nem pedig harmonizációját – írja elő. Ez 
azt jelenti, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg saját szociális biztonsági 
rendszereik részleteit, ideértve a biztosított ellátások típusát, a jogosultság feltételeit, az 
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ellátások kiszámítási módját és a fizetendő hozzájárulások összegét is. 

A petícióban ismertetett információkból ítélve a petíció benyújtójának fivére által kapott 
egészségügyi ellátás a fent említett uniós jog szerinti rendszeres kezelés jellemzőit mutatja. 
Ami a rendszeres kezelés részét képező utazás költségeinek viselését illeti, a 987/2009/EK 
rendelet 26. cikkének (8) bekezdése előírja, hogy az illetékes intézmény vállalja e költségek 
fedezését, amennyiben e kezelést engedélyezték, és az illetékes intézmény nemzeti 
jogszabályai e költségek megtérítését írják elő.

Ezért ha az olasz jog szerint a szóban forgó szállítási költségek megtéríthetők, úgy tűnik, hogy 
az olasz intézménynek a 987/2008/EK rendelet 26. cikke (8) bekezdésében foglalt feltételek 
teljesülése esetén vállalnia kellett volna e költségek fedezését a beteg javára, a fő kezelés 
költségeivel egyetemben.  

Az öröklés kérdése a polgári jog körébe tartozik, és a nemzeti jog rendelkezései alapján kell 
vizsgálni. Annak megvizsgálása érdekében, hogy sor kerülhet-e még az összeg kifizetésére, a 
petíció benyújtójának azt kell tanácsolni, hogy jogorvoslatért a nemzeti közigazgatási vagy 
igazságszolgáltatási hatóságokhoz (többek között a nemzeti vagy regionális 
ombudsmanokhoz) forduljon, és/vagy vegye igénybe a rendelkezésre álló békéltetési és 
döntőbíráskodási eljárásokat. 

Következtetések

A benyújtott információk alapján a szóban forgó egészségügyi ellátás a 883/2004/EK rendelet 
és a 987/2009/EK rendelet szerinti rendszeres ellátás jellemzőit mutatja. A 987/2009/EK 
rendelet 26. cikkének (8) bekezdése előírja az illetékes intézmény számára, hogy vállalja a 
rendszeres kezelés részét képező utazás költségeinek fedezését, amennyiben a nemzeti 
jogszabályok e költségek megtérítését írják elő. E rendelkezést figyelembe véve a nemzeti 
hatóság hatáskörébe tartozik annak mérlegelése, hogy a költségek fedezését az olasz 
intézménynek kellett volna-e vállalnia, illetve hogy azok most a beteg családját illetik-e meg. 
A Bizottságnak nem áll módjában a magánszemélyek ténybeli körülményeit megvizsgálni.”


