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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0126/2013, ktorú predkladá Martin Turi, rumunský štátny občan, 
o žiadosti o náhradu liečebných nákladov vzniknutých v súvislosti 
s transplantáciou obličky v Maďarsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície si nechal transplantovať obličku v klinike v Maďarsku po tom, ako ho 
kliniky v Rumunsku vzhľadom na jeho zdravotné problémy odmietli operovať. Operácia 
vykonaná v Szegedi stála približne 20 000 EUR, ktoré si požičal od známych v nádeji, že mu 
ich rumunský národný fond zdravotného poistenia vráti. Predkladateľ petície vyplnil formulár 
E211 s cieľom požiadať o uhradenie nákladov. Dokument však príslušné zdravotnícke orgány 
neprijali s odôvodnením, že táto služba nie je v Rumunsku súčasťou balíka základných 
lekárskych služieb.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

„Právnymi predpismi Európskej únie (EÚ) v oblasti sociálneho zabezpečenia sa zabezpečuje 
koordinácia, nie harmonizácia systémov sociálneho zabezpečenia. Právo Únie neobmedzuje 
právomoc členských štátov organizovať svoje systémy sociálneho zabezpečenia a ak 
neexistuje harmonizácia na úrovni Únie, je úlohou právnych predpisov každého členského 
štátu stanoviť podmienky, za akých sa poskytujú sociálne dávky, ako aj výšku týchto dávok 
a obdobie, počas ktorého sa poskytujú.
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V článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia sa uvádza, že ak osoba požaduje plánované ošetrenie v inom členskom štáte, 
ako je členský štát príslušný pre vyplácanie nemocenských vecných dávok, daná osoba musí 
vopred požiadať o povolenie svoju inštitúciu nemocenského poistenia (prenosný dokument 
S2, bývalý formulár E112). 

Podľa článku 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004 sa oprávnenie udelí, ak dané ošetrenie je 
medzi dávkami určenými právnymi predpismi v členskom štáte, kde má daná osoba bydlisko 
a kde daná osoba nemôže dostať takéto ošetrenie v časovom limite, ktorý je lekársky 
odôvodnený, pričom sa zohľadní jej súčasný zdravotný stav a možný priebeh choroby.

Ak sa príslušná osoba domnieva, že inštitúcia odmietla udeliť predchádzajúce oprávnenie 
napriek tomu, že podľa vyššie uvedených kritérií má právo na ošetrenie v zahraničí, môže 
odmietnutie udeliť oprávnenie napadnúť v súdnom alebo kvázisúdnom konaní. Ak oprávnenie 
nebolo vydané pred požiadaním o nemocničné ošetrenie v zahraničí, príslušná osoba má 
možnosť oň požiadať dodatočne. 

Treba však zdôrazniť, že nariadenie (ES) č. 883/2004 nepriznáva občanom priame 
a nepodmienené právo na náhradu nákladov za ošetrenia poskytnuté v zahraničí. Právo 
na plánované ošetrenie v zahraničí závisí od vnútroštátnych právnych predpisov, najmä 
od toho, či sa vzťahujú alebo nevzťahujú na príslušné ošetrenie. Na základe informácií 
poskytnutých v prípade predkladateľa petície rumunské orgány odmietli udeliť 
predchádzajúce oprávnenie a náhradu z dôvodu, že príslušné ošetrenie nepatrí medzi dávky 
určené rumunskými právnymi predpismi. V takomto prípade nie je príslušná inštitúcia 
v Rumunsku povinná podľa nariadenia (ES) č. 883/2004 vydať oprávnenie na požiadanie 
o ošetrenie v zahraničí ani znášať náklady súvisiace s takýmto plánovaným ošetrením.

Záver

Informácie, ktoré predkladateľ petície poskytol, nepoukazujú na porušenie právnych 
predpisov EÚ a konkrétne nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia. 

Nariadenie (ES) č. 883/2004 nepriznáva občanom priame a nepodmienené právo na náhradu 
nákladov za ošetrenia poskytnuté v zahraničí. V prípade, že ošetrenie nie je medzi dávkami 
určenými právnymi predpismi členského štátu príslušného pre vyplácanie nemocenských 
dávok príslušnej osobe a nie sú splnené ani ďalšie podmienky stanovené v článku 20 ods. 2 
pre udelenie predchádzajúceho oprávnenia, príslušné inštitúcie nie sú povinné podľa 
nariadenia (ES) č. 883/2004 vydať oprávnenie na požiadanie o ošetrenie v zahraničí ani 
znášať náklady súvisiace s takýmto plánovaným ošetrením.“


