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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1383/2012, ktorú predkladá Johannes Maaz, nemecký štátny občan, 
o náhrade nákladov na leteckú prepravu v prípade naliehavého lekárskeho prípadu

1. Zhrnutie obsahu petície

Brat predkladateľa petície, ktorý žil v Taliansku, musel byť naliehavo operovaný. 
V špecializovanej klinike v Taliansku nebolo miesto, a preto bol letecky prevezený 
do Viedne. Po operácii bol na radu lekára prevezený letecky aj naspäť do Talianska. Náklady 
na túto leteckú prepravu zaplatila jeho matka z požičaných peňazí. Brat predkladateľa petície 
desať dní po návrate zomrel. Keďže zosnulý mal dlhy, predkladateľ petície a jeho matka 
odmietli po ňom dediť. Talianska zdravotná poisťovňa, u ktorej mal brat predkladateľa petície 
uzavreté poistenie, odmieta uhradiť náklady na leteckú prepravu z dôvodu neexistencie 
oficiálneho dediča. Predkladateľ petície by rád vedel, či postoj poisťovne je v súlade 
s európskymi právnymi predpismi.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

V právnych predpisoch EÚ, najmä v nariadeniach (ES) č. 883/2004 a 987/2009, sa stanovuje 
koordinácia, a nie harmonizácia vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia. Znamená 
to, že každý členský štát môže sám určiť detaily svojho systému sociálneho zabezpečenia 
vrátane výhod, ktoré bude poskytovať, podmienok oprávnenosti, spôsobu výpočtu týchto 
výhod a výšky príspevku. 
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Podľa opisu situácie v petícii zdravotná starostlivosť, ktorá bola poskytnutá bratovi 
predkladateľa petície, mala znaky naplánovanej liečby v zmysle vyššie uvedených právnych 
predpisov EÚ. Pokiaľ ide o náhradu cestovných nákladov v rámci naplánovanej liečby, 
v článku 26 ods. 8 nariadenia (ES) č. 987/2009 sa stanovuje, že príslušná inštitúcia prevezme 
takéto náklady, ak bolo vydané oprávnenie v prípade tejto liečby a ak vnútroštátne právne 
predpisy, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia, ustanovujú náhradu cestovných nákladov.

Z toho vyplýva, že ak sú dotknuté cestovné náklady predmetom náhrady podľa talianskeho 
práva, tak sa zdá, že daná talianska inštitúcia mala za pacienta prevziať tieto náklady spolu 
s nákladmi za základnú liečbu v prípade, že boli splnené podmienky uvedené v článku 26 
ods. 8 nariadenia (ES) č. 987/2009.  

Otázka dedičstva je vecou občianskeho práva a musí sa posúdiť s ohľadom na ustanovenia 
vnútroštátneho práva. V záujme preskúmania, či danú sumu možno stále uhradiť, by 
predkladateľ petície mal požiadať o nápravu vnútroštátne administratívne alebo súdne orgány 
(vrátane národného alebo regionálneho ombudsmana) a/alebo v rámci dostupného 
rozhodcovského konania a zmierovacieho postupu. 

Závery

Na základe poskytnutých informácií to vyzerá, že daná zdravotná starostlivosť mala znaky 
naplánovanej liečby v zmysle nariadení (ES) č. 883/2004 a 987/2009. V článku 26 ods. 8 
nariadenia (ES) č. 987/2009 sa stanovuje, že príslušná inštitúcia prevezme cestovné náklady 
v rámci naplánovanej liečby, ak vnútroštátne právne predpisy ustanovujú náhradu takýchto 
nákladov. S ohľadom na toto ustanovenie je na vnútroštátnom orgáne, aby posúdil, či 
talianska inštitúcia mala prevziať náklady, ako aj či teraz prináležia rodine pacienta. Komisia 
nie je v pozícii, aby mohla preskúmať skutkové okolnosti jednotlivých osôb.


