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Ref.: Petiția nr. 1383/2012, adresată de Johannes Maaz, de cetățenie germană, privind 
rambursarea contravalorii biletelor de avion în eventualitatea unei urgențe 
medicale

1. Rezumatul petiției

Fratele petiționarului, care locuia în Italia, a necesitat de urgență o intervenție chirurgicală. 
Având în vedere că, din cauza lipsei de locuri, această intervenție nu a fost posibilă într-o 
clinică de specialitate din Italia, pacientul a fost transferat la Viena cu avionul. După operație, 
la recomandarea medicului, acesta a fost transferat înapoi în Italia tot cu avionul. Mama 
acestuia a împrumutat bani pentru a achita biletul de avion. Fratele petiționarului a decedat la 
zece zile de la întoarcerea sa în Italia. Din cauza faptului că decedatul avea datorii, 
petiționarul și mama sa au refuzat să fie moștenitorii acestuia. Compania italiană de asigurări 
medicale la care era asigurat fratele petiționarului refuză să ramburseze contravaloarea 
biletului de avion din cauza lipsei unui moștenitor legal. Petiționarul se întreabă dacă 
atitudinea companiei de asigurări este conformă cu legislația europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Legislația UE, în special Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și 987/2009, prevede coordonarea, 
și nu armonizarea regimurilor de securitate socială. Acest lucru înseamnă că fiecare stat 
membru este liber să stabilească detaliile propriului sistem de asigurări sociale, inclusiv 
prestațiile care se acordă, condițiile de eligibilitate, modalitatea de calculare a acestor prestații 
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și cuantumul cotizațiilor care trebuie plătite. 

Din descrierea oferită în petiție, serviciile de asistență medicală primite de fratele 
petiționarului au caracteristicile unui tratament programat în sensul legislației UE sus-
menționate. În ceea ce privește acoperirea costurilor de deplasare ca parte integrantă a unui 
tratament programat, articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 prevede 
că instituția competentă acoperă costurile respective atunci când tratamentul a fost autorizat, 
iar legislația națională privind instituția competentă prevede rambursarea costurilor de acest 
tip.

Prin urmare, în cazul în care costurile vizate de transport sunt rambursabile în temeiul 
legislației italiene, se pare că aceste costuri ar fi trebuit acoperite de instituția italiană în 
beneficiul pacientului, împreună cu costurile tratamentului principal, dacă ar fi îndeplinite 
condițiile de la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009. 

Aspectul legat de moștenire ține de dreptul civil și trebuie evaluat în contextul dispozițiilor de 
drept național. Pentru a se examina dacă suma mai poate fi plătită, petiționarului ar trebui să i 
se recomande să intenteze o cale de atac la autoritățile administrative sau judiciare naționale 
(inclusiv Ombudsmanul de la nivel național sau regional) și/sau prin intermediul procedurilor 
de arbitraj sau de conciliere disponibile. 

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate, serviciile de asistență medicală în cauză au caracteristicile 
unui tratament programat în sensul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și 987/2009. 
Articolul 26 alineatele (8) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 prevede că instituția 
competentă acoperă costurile de deplasare care fac parte integrantă dintr-un tratament 
programat, atunci când legislația națională prevede rambursarea costurilor de acest tip. Având 
în vedere această dispoziție, ține de competența autorității naționale să evalueze dacă instituția 
italiană ar fi trebuit să acopere costurile, precum și dacă acestea sunt datorate în prezent 
familiei pacientului. Comisia nu este în măsură să examineze circumstanțele concrete ale 
persoanelor fizice.


