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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1644/2012, którą złożył Alberto Puglia (Włochy) w sprawie 
problemów z jego ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Włoch, ale mieszka w Niemczech. Otrzymuje emeryturę 
zarówno z Niemiec, jak i z Włoch. Składający petycję złożył wniosek w sprawie 
ubezpieczenia zdrowotnego do Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) w Monachium za 
pośrednictwem formularza E121. Składający petycję przeszedł operację i otrzymał fakturę 
zawierającą informację, że nie jest ubezpieczony. Składający petycję uważa, że powinien być 
ubezpieczony w Niemczech i twierdzi, że władze niemieckie działają z naruszeniem m.in. 
rozporządzenia 883/2004 i 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Komisja otrzymała identyczną skargę tego samego obywatela w dniu 30 listopada 2012 r. 
Składającemu petycję udzielono wyjaśnień w sprawie prawa UE w dziedzinie ubezpieczeń 
społecznych, mianowicie rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i 987/2009 oraz przepisów 
regulujących opieki zdrowotnej dla uprawnionych do podwójnej emerytury na mocy tych 
aktów.

Odpowiednio w oparciu o art. 24 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 emeryt w sytuacji 
składającego petycję jest uprawniony do wszystkich rodzajowych świadczeń zdrowotnych, 
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przewidzianych przepisami państwa zamieszkania. Do otrzymania opieki zdrowotnej w 
państwie członkowskim zamieszkania na mocy przepisów unijnych emeryt musi 
zarejestrować się w instytucji kraju zamieszkania za pomocą formularza E121 (obecnie 
formularz S1), który wydaje właściwa instytucja państwa członkowskiego ubezpieczenia. Za 
świadczenia w państwie zamieszkania instytucja państwa ubezpieczenia zwraca koszty 
właściwej instytucji państwa członkowskiego zamieszkania (zgodnie z art. 35 rozporządzenia 
nr 883/2004).

W świetle powyższych przepisów Komisja stwierdziła, że Niemcy niewłaściwie zastosowały 
przepisy unijne w sprawie składającego petycję. Jako że w pierwszym rzędzie to państwa 
członkowskie odpowiadają za właściwe stosowanie prawa unijnego, Komisja zwróciła się do 
władz niemieckich o wyjaśnienia w sprawie praktyki stosowanej w sprawie składającego 
petycję.

W odpowiedzi z 3 lipca 2013 r. władze niemieckie przyznały, że w sprawie składającego 
petycję niewłaściwie zastosowano prawo niemieckie, oraz powiadomiły, że w międzyczasie 
instytucja niemiecka uznała formularz S1 złożony przez składającego petycję. Władze 
niemieckie powiadomiły również, że krajowe procedury rejestracji na potrzeby opieki 
zdrowotnej za pomocą formularza S1 osób pobierających emeryturę w dwóch państwach 
członkowskich podlegają obecnie przeglądowi. Komisja powiadomiła składającego petycję o 
informacjach przekazanych przez władze niemieckie. 

Wniosek

Komisja nie otrzymała innych skarg tego rodzaju w odniesieniu do Niemiec. Sprawa 
składającego petycję wydaje się mieć charakter odosobniony i raczej nie wskazywać na 
generalnie niewłaściwe stosowanie prawa UE przez Niemcy. W konsekwencji Komisja nie 
stwierdza przesłanek uzasadniających wszczęcie przeciw Niemcom procedury w sprawie 
uchybienia. Komisja uznaje, że sprawę składającego petycję rozpatrzono pozytywnie i zatem 
można ją uznać za zamkniętą.


