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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia, ktorú predkladá G. B. (taliansky štátny občan) o administratívnych 
problémoch s preukazom zdravotného poistenia v regióne Emilia-Romagna

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, ktorý je talianskym štátnym príslušníkom a v súčasnosti býva 
v Španielsku, stručne zhrnul problémy s regionálnymi orgánmi v Emilia-Romagna, ktoré mal 
pri vydaní európskeho preukazu zdravotného poistenia. Vydali mu iba dočasný certifikát 
v talianskom jazyku, ktorý preňho zjavne nemá žiadny význam. Domnieva sa, že má právo na 
európsky preukaz zdravotného poistenia ako každý európsky občan. 

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

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) osvedčuje oprávnenie osoby poistenej v 
rámci systému verejného zdravotného poistenia členského štátu Európskej únie (EÚ) alebo 
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) na poskytnutie akejkoľvek lekárskej 
starostlivosti, ktorá je z lekárskeho pohľadu nevyhnutná počas dočasného pobytu v inom štáte 
EÚ/EHP, zohľadňujúc podstatu dávok a dĺžku pobytu. Je dôkazom toho, že osoba nie je 
poistená v zmysle nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia, a oprávňuje jeho držiteľa, aby mu bola poskytnutá rovnaká starostlivosť, ako 
iným osobám, poisteným v systéme verejnej zdravotnej starostlivosti v štáte dočasného 
pobytu.
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Aby dotknutá osoba spĺňala kritériá na vydanie preukazu, musí byť poistená v štátnom 
systéme sociálneho zabezpečenia v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, na Islande, 
v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku. Občanom môže EPZP vydať inštitúcia 
zdravotného poistenia v členskom štáte, v ktorom sú poistení. Na základe informácie, ktorú 
má Komisia k dispozícii, sa v Taliansku v zásade EPZP automaticky vydáva všetkým tam 
poisteným osobám, ako je to vytlačená na zadnej strane národného zdravotného preukazu1.  
Keďže však predkladateľ petície býva v Španielsku, musí byť predovšetkým zrejmé, ktorá 
krajina je zodpovedná za jeho sociálne zabezpečenie, čo v závislosti od jeho ekonomického 
postavenia môže znamenať, že zodpovedným za jeho nemocenské dávky a vydanie EPZP je 
Španielsko. To, na základe právnych predpisov ktorého členského štátu je občan poistený, 
posudzujú inštitúcie sociálneho zabezpečenia v súlade s pravidlami EÚ, stanovenými v 
nariadení (ES) č. 883/20042. 

Ďalším problémom, na ktorý predkladateľ petície poukazuje je, že má pocit, že dočasný 
náhradný certifikát vydaný v taliančine pre neho nemá význam a že v ostatných krajinách EÚ 
ho neuznávajú. Je potrebné zdôrazniť, že v súlade s pravidlami EÚ je dočasný náhradný 
certifikát dokumentom, ktorý je rovnocenný a má rovnakú hodnotu ako EPZP. Slúži ako 
náhrada v prípade, že držiteľ európskeho preukazu zdravotného poistenia svoj preukaz stratil 
alebo zabudol, alebo inštitúcia nemocenského poistenia nie je schopná vydať žiadateľovi 
EPZP pred tým, ako z krajiny vycestuje. Vzhľadom na to, že nie sú k dispozícii ďalšie 
informácie, skutočnosť, že talianske orgány vydali dočasný náhradný preukaz v taliančine, 
nepoukazuje na porušenie práva EÚ. 

Záver

Vzhľadom na uvedené sa Komisia domnieva, že informácie, ktoré predkladateľ petície 
poskytol, nepoukazujú na porušenie práva EÚ a osobitne nariadenia (ES) č. 883/2004 o 
koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. 

Predkladateľ petície má právo, aby mu európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) 
vydala inštitúcia v tom členskom štáte, do ktorého systému sociálneho zabezpečenia patrí. 
Bolo by vhodné, keby si predkladateľ a orgány ujasnili, či je stále poistený v rámci 
talianskeho zdravotného poistenia, alebo patrí do systému krajiny, v ktorej býva, Španielska.  
Navyše, dočasný náhradný certifikát je rovnocenný s EPZP a skutočnosť, že orgány vydávajú 
takéto dokumenty v ich národnom jazyku nie je porušením práva EÚ. 

                                               
1 Pozri na webovej stránke GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie „Ako spoznať preukaz“ 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=en&albumId=32.
2 Pozri prehľad na webovej stránke GR pre zamestnanosť, sociálnej záležitosti a začlenenie 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=en a portál „Vaša Európa“: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_en.htm.


