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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1919/2013, którą złożył Mark Tedman (Irlandia), w sprawie 
ujednolicenia systemu opieki zdrowotnej w całej UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, którego dwudziestoletnia córka doznała wylewu krwi do mózgu i udaru 
podczas wakacji w Portugalii, utrzymuje, że najwyraźniej nie przysługuje jej prawo do 
kontynuowania leczenia takiego jak w Portugalii. Problem najwyraźniej tkwi w tym, że w 
ramach irlandzkiego systemu opieki zdrowotnej jest ona traktowana jako pacjentka leczona 
ambulatoryjnie i nie ma dostępu do takich samych świadczeń. Kiedy wróciła do Irlandii, 
przerwano fizjoterapię i terapię mowy. Składający petycję chce wiedzieć, dlaczego jego córka 
nie ma prawa do kontynuowania leczenia rozpoczętego w Portugalii w ramach systemu UE. 
Pyta, czy istnieje podstawa prawna do kontynuacji leczenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 lipca 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Uwagi Komisji

Prawo UE dotyczące zabezpieczenia społecznego przewiduje koordynację, lecz nie 
harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie może dowolnie ustalać szczegóły dotyczące krajowego systemu zabezpieczenia 
społecznego, w tym rodzaje przyznawanych świadczeń, kryteria kwalifikowalności, metody 
obliczania świadczeń oraz należne składki. W prawie UE, a w szczególności w 
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rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 i rozporządzeniu (WE) nr 987/2009, ustanawia się wspólne 
zasady i przepisy, które muszą być przestrzegane przez wszystkie organy krajowe stosujące 
prawo krajowe. Dzięki tym przepisom ustawodawstwo poszczególnych państw 
członkowskich nie narusza podstawowych zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji. 
W ten sposób dba się o to, by stosowanie różnych regulacji krajowych nie wpływało 
negatywnie na osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii 
Europejskiej.

Należy jednak zauważyć, że z powodu rozbieżności między przepisami krajowymi 
dotyczącymi zabezpieczenia społecznego, których nie udało się wyeliminować przy pomocy 
przepisów koordynujących, przemieszczanie się między różnymi państwami członkowskimi 
UE może być korzystne lub niekorzystne dla osób ubezpieczonych w kwestii uprawnień do 
świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego w konkretnej sytuacji. 

W odniesieniu do świadczeń chorobowych w rozporządzeniach (WE) nr 883/2004 i 987/2009 
określono warunki, na jakich osoby ubezpieczone mogą korzystać z rzeczowych świadczeń 
chorobowych podczas pobytu w innym państwie członkowskim niż państwo właściwe z 
tytułu ich ubezpieczenia. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 ubezpieczony i 
członkowie jego rodziny przebywający w innym państwie członkowskim niż państwo 
właściwe są uprawnieni do świadczeń rzeczowych, które z powodów medycznych stają się 
niezbędne w czasie ich pobytu, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz 
przewidywanego czasu pobytu.

W art. 25 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 wyjaśniono ponadto pojęcie niezbędnej pomocy 
medycznej świadczonej w państwie członkowskim pobytu. Na podstawie tych przepisów 
niezbędnej pomocy medycznej udziela się po okazaniu europejskiej karty ubezpieczenia 
zdrowotnego na takich samych warunkach jak w przypadku obywateli kraju przyjmującego. 
Przepisy te zawierają ponadto wymóg, którego celem jest zapobieżenie wymuszonemu 
powrotowi osoby ubezpieczonej przed końcem planowanego pobytu do właściwego państwa 
członkowskiego, aby poddać się niezbędnym zabiegom medycznym. 

Wynika stąd, że o niezbędnym leczeniu w każdym przypadku decyduje potrzeba 
kontynuowania pobytu w państwie członkowskim pobytu i nie należy go przerywać z powodu 
konieczności powrotu do państwa członkowskiego zamieszkania, zanim zakończy się 
leczenie. W rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 ani w rozporządzeniu 987/2009 nie określono 
długości pobytu dla celów związanych ze stosowaniem art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004. Artykuł 19 stosuje się jednak jedynie tak długo, jak długo leczenie uznaje się za 
niezbędne.

Tak więc to lekarz znający konkretne uwarunkowania medyczne w każdym indywidualnym 
przypadku decyduje o tym, czy spełnione są warunki niezbędnego leczenia uniemożliwiające 
wnioskodawcy powrót do kraju pochodzenia, czy też mógłby on kontynuować leczenie po 
powrocie do własnego kraju.

W przypadku opisanym przez składającego petycję jego córka udała się do Portugalii i 
podczas urlopu poddano ją niezbędnym zabiegom. Na podstawie przedstawionych informacji 
wnioskuje się, że wszystkie zabiegi związane z postawioną diagnozą, operacją i 
natychmiastową terapią po niej były konieczne, a więc prawdopodobnie dokonano ich na 
podstawie uprawnień przysługujących w Portugalii, a odpowiednie instytucje pokryły je na 
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podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Dalsze leczenie można było 
prawdopodobnie odroczyć i kontynuować w Irlandii jako kraju właściwym z punktu widzenia 
ubezpieczenia zdrowotnego córki składającego petycję, zgodnie z przysługującymi jej 
uprawnieniami. Jest to w pełni zgodne z powyższymi przepisami prawa UE dotyczącymi 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Podsumowanie

Służby Komisji nie dopatrzyły się w przedstawionej sprawie naruszenia prawa UE. W chwili 
obecnej nie ma podstawy prawnej do harmonizacji istniejących przepisów UE dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


