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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0126/2013 , внесена от Мартин Тури, с румънско гражданство, 
относно искане за възстановяване на медицински разноски, направени за 
бъбречна трансплантация в Унгария

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е използвал клиника в Унгария за извършването на бъбречна 
трансплантация, тъй като клиниките в Румъния предварително са му отказали 
операцията с оглед на неговите здравословни проблеми. Извършената операция в Сегед 
е струвала приблизително 20 000 EUR — сума, която той е взел назаем от познати, с 
надеждата тя да му бъде върната от Националната здравноосигурителна каса на 
Румъния. Вносителят на петицията е попълнил формуляра E211, за да му бъдат 
възстановени разходите. Документът обаче е бил отхвърлен от съответните здравни 
органи на основание, че тази услуга не е част от основния пакет медицински услуги в 
Румъния.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 05.11.13 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28.02.14 г.

Правото на Европейския съюз (ЕС) в областта на социалното осигуряване предвижда 
координация, а не хармонизация на схемите за социално осигуряване. Правото на 
Съюза не ограничава правомощията на държавите членки да организират своите схеми 
за социално осигуряване и предвид липсата на хармонизация на равнището на Съюза 
именно в законодателството на всяка държава членка трябва да бъдат установени 
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условията, при които се предоставят престации в рамките на социалното осигуряване, 
размерът на тези престации и срокът, за който те се предоставят.

В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социално осигуряване, в случай че дадено лице се нуждае от планирано 
лечение в държава членка, различна от държавата членка, компетентна да предостави 
обезщетение в натура, съответното лице трябва да поиска предварително разрешително 
от компетентната институция (преносим документ S2, наричан преди формуляр E112). 

В съответствие с член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004, разрешителното се 
предоставя, когато въпросното лечение е сред престациите, предвидени от 
законодателството в държавата членка, в която пребивава съответното лице и в която 
то не може да получи това лечение в срока, който е оправдан от медицинска гледна 
точка, като се вземе предвид неговото текущо здравословно състояние и вероятното 
развитие на неговото заболяване.

Ако лицето прецени, че институцията е отказала предварителното разрешително, 
въпреки че съгласно гореописаните критерии то има право на лечение в чужбина, 
отказът да се предостави разрешително подлежи на обжалване пред съдебна или 
приравнена на нея институция. Ако разрешителното не е предоставено преди да се 
потърси болнично лечение в чужбина, това не погасява правото на съответното лице да 
подаде молба впоследствие.  

Трябва обаче да се подчертае, че Регламент (ЕО) № 883/2004 не предоставя на 
гражданите пряко и безусловно право на обезщетение на лечение, получено в чужбина.  
Правото на планирано лечение в чужбина ще зависи от националното законодателство, 
най-вече от това дали въпросното лечение е предвидено в него или не. Въз основа на 
предоставената в случая на вносителя на петицията информация, предварителното 
разрешително и възстановяването на разходите са отказани от румънските органи с 
мотив, че въпросното лечение не е сред предвидените от румънското законодателство 
престации.  В такъв случай компетентната институция в Румъния не е длъжна в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 883/2004 да предостави разрешително за получаване 
на лечение в чужбина, нито да поеме разноските за въпросното планирано лечение. 

Заключение

Предоставената от вносителя на петицията информация не съдържа данни за 
нарушаване на правото на ЕС, и по-специално на Регламент (ЕО) № 883/2004 за 
координация на системите за социално осигуряване. 

Регламент (ЕО) № 883/2004 не предоставя на гражданите пряко и безусловно право на 
обезщетение на лечение, получено в чужбина.  В случай че лечението не е сред 
предвидените от законодателството на държавата членка, компетентна да предостави 
здравни обезщетения на съответното лице и не са изпълнени допълнителните условия, 
посочени в член 20, параграф 2 за получаване на предварително разрешително, 
съответните институции не са длъжни по силата на Регламент (ЕО) № 883/2004 да 
издават разрешителни за получаване на лечение в чужбина, нито да поемат разноските 
за въпросното планирано лечение. 


