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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1919/2013, ktorú predkladá Mark Tedman, írsky štátny príslušník, 
o tom, že systém zdravotnej starostlivosti by sa mal zharmonizovať v celej 
EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Podľa predkladateľa petície sa zdá, že jeho 20-ročná dcéra, ktorá počas dovolenky v 
Portugalsku utrpela vnútorné krvácanie do mozgu a porážku, nemá nárok pokračovať v liečbe 
tak ako v Portugalsku. Problémom je zrejme to, že v írskom zdravotníckom systéme je vedená 
ako ambulantná pacientka a nemá právo na rovnaké výhody. Po jej návrate do Írska bola 
ukončená fyzioterapia i rečová terapia. Predkladateľ petície by rád vedel, prečo jeho dcéra 
nemá v rámci systému EÚ nárok na pokračovanie v liečbe začatej v Portugalsku. Pýta sa, či 
existuje nejaké zákonné právo na pokračovanie starostlivosti.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 17. júla 2014. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Poznámky Komisie

Právne predpisy EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia zabezpečujú koordináciu, ale nie 
harmonizáciu systémov sociálneho zabezpečenia. To znamená, že každý členský štát si 
slobodne určuje podrobnosti svojho vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia vrátane 
toho, aké dávky bude poskytovať, podmienok oprávnenosti, ako sa tieto dávky vypočítavajú a 
výšky príspevkov, ktoré sa vyplácajú. V právnych predpisoch EÚ, najmä v nariadeniach (ES) 
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č. 883/2004 a 987/2009, sa stanovujú spoločné pravidlá a zásady, ktoré musia dodržiavať 
všetky vnútroštátne orgány pri uplatňovaní vnútroštátnych právnych predpisov.  Týmito 
pravidlami sa zabezpečuje, aby sa pri uplatňovaní rôznych vnútroštátnych právnych predpisov 
dodržiavali základné zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Takto sa zaistí, že 
uplatňovanie rôznych vnútroštátnych právnych predpisov nebude mať nepriaznivý vplyv na 
výkon práva na voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie.

Malo by sa však poznamenať, že vzhľadom na rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré nie sú odstránené ustanoveniami o 
koordinácii, môže byť pre poistené osoby pohyb medzi rôznymi členskými štátmi EÚ v 
jednotlivých prípadoch viac alebo menej výhodný, pokiaľ ide o nároky na dávky sociálneho 
zabezpečenia.

Pokiaľ ide o nemocenské dávky, nariadeniami (ES) č. 883/2004 a 987/2009 sa stanovujú 
podmienky, za ktorých môžu poistené osoby poberať nemocenské vecné dávky počas pobytu 
v inom členskom štáte, ako je štát zodpovedný za ich poistenie. V článku 19 nariadenia (ES) 
č. 883/2004 sa upravuje nárok poistenca a jeho rodinných príslušníkov, ktorí sa zdržujú v 
inom členskom štáte, než je príslušný štát, na vecné dávky, ktoré sú zo zdravotného hľadiska 
nevyhnutné počas ich pobytu, pričom sa zohľadní povaha dávok a očakávaná dĺžka pobytu.

V článku 25 nariadenia (ES) č. 987/2009 sa ďalej objasňuje koncepcia potrebnej starostlivosti 
v členskom štáte pobytu. Podľa tohto ustanovenia sa potrebná starostlivosť poskytuje na 
základe predloženia Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) za rovnakých 
podmienok ako štátnym príslušníkom hostiteľskej krajiny. Toto ustanovenie ďalej obsahuje 
požiadavku, ktorej cieľom je zabrániť tomu, aby bola poistená osoba nútená vrátiť sa do 
príslušného členského štátu pred plánovaným koncom pobytu, aby jej bola poskytnutá 
potrebná liečba.

Z toho vyplýva, že potrebná liečba je v každom prípade určovaná nutnosťou jej pokračovania 
v členskom štáte pobytu a nemá byť prerušená z dôvodu nutnosti návratu do domovského 
členského štátu pred tým, než táto liečba skončí. V nariadení (ES) č. 883/2004 alebo č. 
987/2009 neexistuje žiadne ustanovenie, v ktorom by sa vymedzila dĺžka pobytu na účely 
uplatňovania článku 19 nariadenia (ES) č. 883/2004. Článok 19 sa však uplatňuje len dovtedy, 
kým sa liečba považuje za potrebnú.

Je preto úlohou lekára rozhodnúť, berúc do úvahy osobitný zdravotný stav v každom 
individuálnom prípade, či stále trvajú podmienky poskytovania potrebnej liečby, ktoré 
žiadateľovi bránia v návrate, alebo či mu bude ďalšia liečba poskytovaná v domovskej 
krajine.

V prípade predkladateľa petície bola jeho dcére v Portugalsku poskytnutá potrebné liečba 
počas prázdnin. Na základe poskytnutých informácií sa zdá, že celá liečba na základe 
diagnózy, operácia a pooperačná liečba, bola potrebná a bola preto zrejme poskytnutá podľa 
nárokov v Portugalsku a hradená medzi inštitúciami na základe EPZP. Ďalšia liečba mohla 
byť pravdepodobne odložená a pokračovať v Írsku – v krajine, v ktorej je dcéra predkladateľa 
petície zdravotne poistená, podľa nárokov vyplývajúcich z jej poistenia. Toto bolo plne v 
súlade s uvedenými pravidlami právnych predpisov EÚ o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia.

Záver
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Útvary Komisie sa domnievajú, že v predmetnom prípade nebolo porušené právo EÚ. V 
súčasnosti neexistuje žiadny právny základ na harmonizáciu existujúcich pravidiel EÚ o 
koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.


