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Tema: Peticija Nr. 1644/2012 dėl problemų, susijusių su sveikatos draudimu 
Vokietijoje, kurią pateikė Italijos pilietis Alberto Puglia

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Italijos pilietis, gyvenantis Vokietijoje. Jis gauna pensiją ir iš 
Vokietijos, ir iš Italijos. Peticijos pateikėjas kreipėsi dėl sveikatos draudimo į valstybinę 
ligonių kasą (vok. Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) pateikdamas E121 formą. Jis buvo 
operuotas ir gavo sąskaitą faktūrą, kurioje tvirtinama, kad jis nėra apdraustas. Peticijos 
pateikėjas mano, kad jis turėjo būti apdraustas Vokietijoje, ir tvirtina, kad Vokietijos valdžios 
institucijos pažeidžia, inter alia, reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir 987/2009 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„2012 m. lapkričio 30 d. Komisija gavo identišką skundą iš to paties piliečio. Peticijos 
pateikėjui paaiškinti socialinės apsaugos srities ES teisės aktai, t. y. reglamentai (EB) 
Nr. 883/2004 ir 987/2009, ir taisyklės, kuriomis pagal šiuos teisės aktus reglamentuojama 
pensininkų, kurių pensijos dvigubai apmokestinamos, sveikatos priežiūra.

Atitinkamai, remiantis dėl Reglamento (EB) Nr. 883/2004 24 straipsniu, pensininkas, esantis 
tokioje padėtyje kaip peticijos pateikėjas, turi teisę gauti visas sveikatos priežiūros paslaugas 
natūra, numatytas pagal valstybės, kurioje jis gyvena, teisės aktus. Pensininkas, norėdamas 
pagal ES taisykles gauti sveikatos priežiūros paslaugas valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, 
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turi užsiregistruoti atitinkamoje tos valstybės institucijoje pateikdamas E121 formą (dabar S1 
formą), kurią išduoda kompetentinga draudimo valstybės narės įstaiga. Gyvenamojoje 
valstybėje narėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų atvejų, kompetentinga draudimo 
valstybės narės įstaiga kompensuoja gyvenamosios valstybės narės įstaigos išlaidas (pagal 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 35 straipsnį).

Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas taisykles, Komisija padarė išvadą, kad peticijos pateikėjo 
atveju Vokietija netinkamai taikė ES taisykles. Kadangi iš pradžių valstybės narės turi 
užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų taikomi tinkamai, Komisija susisiekė su Vokietijos 
valdžios institucijomis ir paprašė paaiškinti peticijos pateikėjo atveju taikytą praktiką.

2013 m. liepos 3 d. pateiktame atsakyme Vokietijos valdžios institucijos pripažino, kad 
peticijos pateikėjo atveju ES teisės aktai buvo netinkamai taikomi, ir pranešė, kad Vokietijos 
įstaiga jau pripažino peticijos pateikėjo pateiktą S1 formą. Vokietijos valdžios institucijos taip 
pat pranešė, kad šiuo metu peržiūrimos nacionalinės procedūros, taikomos tais atvejais, kai 
asmenys, gaunantys pensiją iš dviejų valstybių narių, registruojasi į sveikatos priežiūros 
įstaigas pateikę S1 formą. Komisija perdavė peticijos pateikėjui Vokietijos valdžios institucijų 
pateiktą informaciją. 

Išvada

Komisija negavo kitų skundų dėl panašių atvejų Vokietijoje. Atrodo, kad peticijos pateikėjo 
atvejis yra atskiras, todėl neteigtina, kad ES teisės aktai Vokietijoje apskritai taikomi 
netinkamai. Todėl Komisija neįžvelgia jokio pagrindo pradėti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą prieš Vokietiją. Komisija mano, kad peticijos pateikėjo byla yra teigiamai išspręsta, 
todėl galima laikyti, kad ji baigta nagrinėti.“


