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Tema: Peticija Nr. 1383/2012 dėl oro susisiekimo paslaugų bilietų kompensavimo 
susirgimo atveju, kurią pateikė Vokietijos pilietis Johannes Maaz

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo brolį, gyvenantį Italijoje, reikėjo skubiai operuoti. Specialioje Italijos 
klinikoje nebuvo laisvos vietos, todėl pacientas buvo nuskraidintas į Vieną. Atlikus operaciją, 
gydytojo patarimu pacientas buvo parskraidintas į Italiją. Pasiskolinusi pinigų, jo motina 
sumokėjo už oro susisiekimo paslaugas. Peticijos pateikėjo brolis mirė praėjus dešimt dienų 
po savo grįžimo. Kadangi mirusysis turėjo skolų, peticijos pateikėjas ir jo motina atsisakė 
tapti jo paveldėtojais. Peticijos pateikėjo brolio Italijos medicinos draudimo įmonė atsisako 
kompensuoti už oro susisiekimo paslaugų bilietus, nes nėra oficialaus įpėdinio. Peticijos 
pateikėjas norėtų sužinoti, ar draudimo įmonės požiūris atitinka ES teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„ES teisėje, ypač reglamentuose (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) 987/2009, nustatytas nacionalinių 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimas, o ne derinimas. Tai reiškia, kad kiekviena 
valstybė narė gali laisvai nustatyti savo socialinės apsaugos sistemos aspektus, įskaitant tai, 
kokios išmokos bus mokamos, tinkamumo šioms išmokoms gauti sąlygas, kaip šios išmokos 
skaičiuojamos ir kiek įmokų turėtų būti mokama. 

Remiantis peticijoje pateiktu aprašymu, pirmiau minėtos ES teisės požiūriu peticijos pateikėjo 
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brolio gauta sveikatos priežiūra panaši į planuotą gydymą. Kalbant apie kelionės išlaidų 
apmokėjimą, kuris yra planuoto gydymo dalis, Reglamento (EB) Nr. 987/2009 26 straipsnio 8 
dalyje reikalaujama, kad kompetentinga institucija prisiimtų atsakomybę už tokias išlaidas, 
kai šiam gydymui suteiktas leidimas, o kompetentingos institucijos nacionaliniuose teisės 
aktuose nurodytas tokio pobūdžio išlaidų grąžinimas.

Todėl, jeigu nagrinėjamos transporto išlaidos pagal Italijos teisę laikomos grąžintinomis, 
panašu, kad paciento naudai atsakomybę už šias ir pagrindinio gydymo išlaidas turėjo 
prisiimti Italijos institucija, kad būtų įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 987/2009 26 straipsnio 8 
dalies sąlygos. 

Paveldėjimo klausimą sprendžia civilinė teisė ir jis turi būti vertinamas atsižvelgiant į 
nacionalinės teisės nuostatas. Norėdamas ištirti, ar suma vis dar gali būti išmokėta, peticijos 
pateikėjas turėtų kreiptis į nacionalines administracines ar teismines institucijas (įskaitant 
nacionalinį ar regiono ombudsmeną) ir (arba) kreiptis dėl galimų arbitražo ir taikinimo 
procedūrų. 

Išvados

Remiantis suteikta informacija, nagrinėjama sveikatos priežiūra panaši į planuotą gydymą, 
kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) 987/2009. Reglamento (EB) 
Nr. 987/2009 26 straipsnio 8 dalyje reikalaujama, kad atsakomybę už kelionės išlaidas, kurios 
yra planuoto gydymo dalis, prisiimtų kompetentinga institucija, jeigu nacionaliniuose teisės 
aktuose nurodytas tokių išlaidų grąžinimas. Atsižvelgdama į šią nuostatą, nacionalinė valdžios 
institucija turi įvertinti, ar atsakomybę už išlaidas turėjo prisiimti Italijos institucija, ir tai, ar 
dabar ji skolinga paciento šeimai. Komisija negali nagrinėti su asmenimis susijusių faktinių 
aplinkybių.“


