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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1383/2012, którą złożył Johannes Maaz (Niemcy), w sprawie zwrotu 
opłaty za przelot w razie nagłego zagrożenia zdrowia

1. Streszczenie petycji

Brat składającego petycję, który mieszkał we Włoszech, musiał poddać się nagłej operacji. W 
specjalistycznej klinice we Włoszech nie było wolnych miejsc, więc pacjent został 
przetransportowany do Wiednia drogą lotniczą. Po operacji za radą lekarza został również 
przetransportowany samolotem z powrotem do Włoch. Jego matka opłaciła przelot z 
pożyczonych pieniędzy. Brat składającego petycję zmarł dziesięć dni po powrocie. Ponieważ 
zmarły miał długi, składający petycję oraz jego matka odmówili przyjęcia spadku. Włoska 
firma ubezpieczeniowa, u której brat wykupił ubezpieczenie medyczne, odmawia zwrócenia 
kosztu przelotu, ponieważ nie ma oficjalnego spadkobiercy. Składający petycję zastanawia 
się, czy podejście firmy ubezpieczeniowej jest zgodne z europejskim prawodawstwem.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Przepisy UE, a w szczególności rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009, przewidują 
koordynację, a nie harmonizację krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza 
to, że każde państwo członkowskie może dowolnie ustalać szczegóły dotyczące własnego 
systemu zabezpieczenia społecznego, w tym rodzaje przyznawanych świadczeń, kryteria 
kwalifikowalności, metody obliczania świadczeń oraz wysokość składek. 
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Z opisu przedstawionego w petycji wynika, że opieka zdrowotna udzielona bratu 
składającego petycję miała cechy leczenia planowanego w rozumieniu ww. przepisów UE. W 
odniesieniu do ponoszenia kosztów podróży w ramach leczenia planowanego art. 26 ust. 8 
rozporządzenia (WE) nr 987/2009 zobowiązuje właściwą instytucję do pokrycia takich 
kosztów, jeżeli wydano zezwolenie na takie leczenie, a ustawodawstwo krajowe 
obowiązujące właściwą instytucję przewiduje zwrot tego rodzaju kosztów.

W związku z tym, jeżeli koszty transportu w przedmiotowej sprawie podlegają zwrotowi 
zgodnie z włoskim prawem, wydaje się, że powinna je pokryć włoska instytucja wraz z 
kosztami głównego leczenia, pod warunkiem spełnienia warunków art. 26 ust. 8 
rozporządzenia (WE) nr 987/2009. 

Kwestia spadku wchodzi w zakres prawa cywilnego i powinna zostać oceniona zgodnie z 
przepisami prawa krajowego. W celu sprawdzenia, czy przedmiotowa kwota może zostać 
nadal wypłacona, należy poradzić składającemu petycję, by dochodził zadośćuczynienia od 
krajowych władz administracyjnych lub sądowych (w tym krajowego lub regionalnego 
rzecznika praw obywatelskich) lub w drodze dostępnych procedur arbitrażowych i 
pojednawczych. 

Wnioski

Z dostarczonych informacji wynika, że opisana opieka medyczna była leczeniem 
planowanym w rozumieniu rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i 987/2009. Artykuł 26 ust. 8 
rozporządzenia (WE) nr 987/2009 zobowiązuje właściwą instytucję do pokrycia kosztów 
podróży związanych z leczeniem planowanym, jeżeli ustawodawstwo krajowe przewiduje 
zwrot takich kosztów. W świetle tego przepisu do organu krajowego należy ocenienie, czy 
włoska instytucja powinna pokryć koszty w omawianej sprawie i czy należą się one teraz 
rodzinie pacjenta. Komisja nie jest w stanie zbadać faktycznej sytuacji zainteresowanych 
osób.


