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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1644/2012, adresată de Alberto Puglia, de cetățenie italiană, privind 
probleme întâmpinate cu asigurarea de sănătate în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este resortisant italian, dar locuiește în Germania. El primește pensie atât din 
Germania, cât și din Italia. Petiționarul a depus cerere pentru o asigurare de sănătate la 
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) din München, prin intermediul formularului E121. 
Petiționarul a fost operat și a primit o factura potrivit căreia el nu era asigurat. Petiționarul 
consideră că el ar trebui să fie asigurat în Germania și afirmă că autoritățile germane încalcă, 
printre altele, Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și 987/2009 privind coordonarea sistemelor 
de securitate socială.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Comisia a primit o plângere identică din partea aceluiași cetățean la 30 noiembrie 2012. 
Petiționarului i s-au dat explicații cu privire la legislația UE în domeniul securității sociale, 
mai precis Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 precum și normele de 
reglementare a serviciilor de asistență medicală pentru pensionarii cu două pensii, în temeiul 
legii în cauză.

În consecință, în temeiul articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, un pensionar 
aflat într-o situație precum cea a petiționarului este îndreptățit să beneficieze de toate 
prestațiile în natură în materie de sănătate acordate în temeiul legislației statului în care își are 
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reședința. Pentru a beneficia de asistență medicală în statul membru de reședință în temeiul 
normelor UE, pensionarul trebuie să se înregistreze la instituția țării de reședință prin 
intermediul unui formular E 121 (în prezent, formularul S1) eliberat de către instituția 
competentă de asigurare în statul membru. Beneficiile primite în statul de reședință sunt 
rambursate instituției statului membru de reședință de către instituția competentă din statul de 
asigurare (în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004).

Date fiind normele menționate anterior, Comisia a concluzionat faptul că Germania a aplicat 
incorect normele UE în cazul petiționarului. Ținând cont de faptul că este mai întâi obligația 
statelor membre să asigure aplicarea corectă a legislației UE, Comisia a contractat autoritățile 
germane pentru a le solicita clarificări cu privire la practica aplicată în cazul petiționarului.

În răspunsul lor din 3 iulie 2013, autoritățile germane au recunoscut faptul că legislația UE a 
fost aplicată incorect în cazul petiționarului și a precizat că, între timp, formularul S1 depus de 
către petiționar a fost recunoscut de către instituția germană. De asemenea, autoritățile 
germane au informat că procedurile naționale în ceea ce privește înregistrarea pentru asistență 
medicală prin intermediul formularului S1 de către persoanele care beneficiază de pensie din 
două state membre sunt în prezent în curs de revizuire. Petiționarul a fost informat de către 
Comisie cu privire la informațiile furnizate de către autoritățile germane. 

Concluzii

Comisia nu a primit alte plângeri similare în ceea ce privește Germania. Situația în care se află 
petiționarul pare a fi una singulară, mai degrabă, decât o aplicare greșită generalizată a 
legislației UE de către Germania. Prin urmare, Comisia nu consideră că ar exista vreun 
element care să justifice inițierea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva Germaniei. Comisia consideră că situația petiționarului a fost soluționată în mod 
pozitiv și, prin urmare, petiția poate fi considerată închisă.


