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Tema: Peticija Nr. 0126/2013 dėl reikalavimo grąžinti medicinos išlaidas, patirtas po 
inkstų transplantacijos Vengrijoje, kurią pateikė Rumunijos pilietis Martin 
Turi

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pasinaudojo Vengrijoje esančios klinikos paslaugomis inkstų 
transplantacijai, nes Rumunijos klinikos, atsižvelgusios į peticijos pateikėjo sveikatos 
problemas, anksčiau atsisakė jį operuoti. Segede atlikta operacija kainavo maždaug 
20 000 EUR, šią sumą jis pasiskolino iš pažįstamų, tikėdamasis susigrąžinti ją iš Rumunijos 
nacionalinio sveikatos draudimo fondo. Kad susigrąžintų išlaidas, peticijos pateikėjas užpildė 
E211 formą. Tačiau atitinkamos sveikatos institucijos atmetė dokumentą motyvuodamos tuo, 
kad ši paslauga neįeina į Rumunijos pagrindinių medicinos paslaugų rinkinį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Socialinės apsaugos srities Europos Sąjungos (ES) teisės aktais numatytas socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimas, o ne suderinimas. ES teise neapribojama valstybių narių 
teisė tvarkyti savo socialinės apsaugos sistemas ir, kadangi ši sritis nesuderinta ES lygmeniu, 
kiekviena valstybė narė savo teisės aktais nustato sąlygas, kuriomis suteikiama teisė į 
socialinio draudimo išmokas, taip pat tokių išmokų dydį ir laikotarpį, už kurį jos teikiamos.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
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20 straipsnio 1 dalį, jei asmuo ieško planinio gydymo paslaugų valstybėje narėje, kuri nėra 
kompetentinga valstybė narė mokėti ligos išmokas natūra, susijęs asmuo privalo iš anksto 
paprašyti savo sveikatos draudimo institucijos leidimo (pdf formato S2 formos, anksčiau 
žinomos kaip E112).

Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 20 straipsnio 2 dalį, šis leidimas turi būti suteiktas tuo 
atveju, kai reikiamas gydymas yra kompensuojamas pagal teisės aktus valstybės narės, kurioje 
atitinkamas asmuo gyvena ir kurioje jam / jai negali būti suteiktas toks gydymas per 
mediciniškai pagrįstą laikotarpį, atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę ir tikėtiną ligos eigą.

Jei asmuo mano, kad institucija atsisakė išduoti išankstinį leidimą, nors pagal pirmiau minėtus 
kriterijus jis turi teisę gauti gydymo paslaugas užsienyje, tokį atsisakymą suteikti leidimą 
galima ginčyti teismo arba administracine tvarka. Jei leidimas nebuvo suteiktas prieš 
pradedant stacionariai gydytis užsienyje, tai neužkerta kelio suinteresuotajam asmeniui 
kreiptis dėl tokio leidimo a posteriori.

Tačiau būtina pabrėžti, kad Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 piliečiams nesuteikiama tiesioginė 
ir besąlygiška teisė į išlaidų už gydymo paslaugas užsienyje susigrąžinimą. Teisė į planinį 
gydymą užsienyje priklausys nuo nacionalinės teisės aktų, daugiausia nuo to, ar svarstomas 
gydymas juose numatytas, ar ne. Remiantis informacija, kurią pateikė peticijos pateikėjas apie 
šį atvejį, Rumunijos institucijos atsisakė suteikti išankstinį leidimą ir kompensuoti patirtas 
gydymo išlaidas, savo sprendimą motyvuodamos tuo, kad Rumunijos teisės aktuose 
atitinkamas gydymas nėra numatytas tarp kitų išmokų. Tokiu atveju kompetentinga 
Rumunijos institucija pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 neprivalo suteikti leidimo gydytis 
užsienyje nei kompensuoti išlaidas už tokias planinio gydymo paslaugas.

Išvada

Iš šio piliečio pateiktos informacijos negalima spręsti, kad būtų pažeista Europos Sąjungos 
teisė ir pirmiausia Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo.

Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 piliečiams nesuteikiama tiesioginė ir besąlygiška teisė į 
išlaidų už gydymo paslaugas užsienyje susigrąžinimą. Tuo atveju, kai gydymas nėra 
numatytas tarp kitų išmokų tos valstybės narės, kuri atsakinga už išmokas atitinkamam 
asmeniui, teisės aktuose ir netenkinamos kitos 20 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, 
susijusios institucijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 neprivalo suteikti asmeniui 
leidimą gydytis užsienyje nei kompensuoti išlaidas už tokias planinio gydymo paslaugas.“


