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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1644/2012, внесена от Алберто Пулия, с италианско 
гражданство, относно проблеми със здравната му осигуровка в 
Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е италиански гражданин, но пребивава в Германия. Той 
получава пенсия както от Германия, така и от Италия. Вносителят на петицията е подал 
заявление за здравно осигуряване в Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) в Мюнхен чрез 
формуляр E121. Вносителят е бил опериран и е получил фактура, в която е записано, че 
той не е осигурен. Вносителят счита, че е трябвало да бъде осигурен в Германия, и 
заявява, че органите в Германия нарушават, наред с другото, Регламент № 883/2004 и 
Регламент № 987/2009 за координация на системите за социално осигуряване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Комисията е получила идентична жалба от същия гражданин на 30 ноември 2012 г. На 
вносителя на петицията са били предоставени обяснения относно законодателството на 
ЕС в областта на социалната сигурност, а именно регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) 
№ 987/2009, и правилата, уреждащи въпросите във връзка със здравеопазването за 
лицата, получаващи пенсия от две държави членки, по силата на това законодателство.

В съответствие с това, въз основа на член 24 от Регламент (ЕО) № 883/2004, 
пенсионерите, които се намират в положението на вносителя на петицията, имат право 
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на всички здравни обезщетения в натура, предоставяни съгласно законодателството на 
държавата, в която пребивават. За да получава здравно обслужване в държавата членка 
по пребиваване съгласно правилата на ЕС, пенсионерът трябва да се регистрира в 
институцията на държавата по пребиваване с формуляр E121 (в момента формуляр S1), 
издаден от компетентната институция на държавата членка по място на осигуряване. 
Получените в държавата членка по пребиваване обезщетения се възстановяват на 
институцията на тази държава от компетентната институция на държавата членка по
място на осигуряване (в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 883/2004).

С оглед на посочените по-горе правила Комисията стигна до заключението, че 
Германия е приложила неправилно правилата на ЕС в случая на вносителя на 
петицията. Тъй като държавите членки носят изначало отговорност за осигуряването на 
правилното прилагане на правото на ЕС, Комисията се свърза с органите на Германия с 
искане за пояснения относно приложената в случая на вносителя на петицията 
практика.

В своя отговор от 3 юли 2013 г. органите на Германия признаха, че правото на ЕС е 
било приложено неправилно в случая на вносителя на петицията, и информираха, че 
междувременно формулярът S1, внесен от вносителя на петицията, е бил признат от 
институцията на Германия. Органите на Германия информираха също така, че 
националните процедури по отношение на регистрацията за здравно обслужване с 
формуляр S1 от страна на лица, които получават пенсия от две държави членки, са в 
процес на преразглеждане. Комисията е информирала вносителя на петицията за 
сведенията, предоставени от органите на Германия. 

Заключение

Комисията не е получавала други подобни жалби във връзка с Германия. Изглежда, че 
в случая на вносителя на петицията се касае по-скоро за отделен случай, а не за общо 
неправилно прилагане на правото на ЕС от страна на Германия. Следователно 
Комисията не намира основания за откриването на производство за установяване на 
неизпълнение на задължения срещу Германия. Комисията счита, че случаят на 
вносителя на петицията е бил разрешен удовлетворително и поради това може да се 
счита за приключен.


