
CM\1010214SK.doc PE523.144v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

30.10.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1644/2012, ktorú predkladá Alberto Puglia, taliansky štátny občan, 
o problémoch so svojím zdravotným poistením v Nemecku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je taliansky štátny občan, ktorý však žije v Nemecku. Poberá dôchodok 
z Nemecka aj z Talianska. Predkladateľ petície požiadal o zdravotné poistenie na Allgemeine 
Ortskrankenkasse (AOK) v Mníchove predložením formulára E121. Predkladateľ petície 
podstúpil operáciu a dostal faktúru, na ktorej sa uvádzalo, že nie je poistený. Predkladateľ 
petície sa domnieva, že v Nemecku by mal byť poistený, a tvrdí, že nemecké orgány porušujú 
okrem iného nariadenia č. 883/2004 a č. 987/2009 o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Komisii bola doručená rovnaká sťažnosť od toho istého občana 30. novembra 2012. 
Predkladateľovi petície boli podané vysvetlenia týkajúce sa právnych predpisov EÚ v oblasti 
sociálneho zabezpečenia, najmä nariadení (ES) č. 883/2004 a 987/2009 a pravidiel, ktorými sa 
podľa týchto právnych predpisov upravuje zdravotná starostlivosť v prípade dôchodcov 
poberajúcich dôchodok z dvoch členských štátov.

Na základe článku 24 nariadenia (ES) č. 883/2004 má teda dôchodca v situácii, v akej sa 
nachádza predkladateľ petície, nárok na všetky zdravotné dávky, aké sa poskytujú podľa 
právnych predpisov štátu, v ktorom má pobyt. Na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 
v členskom štáte pobytu podľa predpisov EÚ sa dôchodca musí zaregistrovať v inštitúcii 
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krajiny pobytu prostredníctvom formulára E121 (teraz formulár S1) vydaného príslušnou 
inštitúciou v členskom štáte poistenia. Dávky poskytnuté v štáte pobytu budú inštitúcii 
členského štátu pobytu nahradené príslušnou inštitúciou štátu poistenia (v súlade s článkom 
35 nariadenia (ES) č. 883/2004).

Vzhľadom na uvedené predpisy Komisia dospela k záveru, že v prípade predkladateľa petície 
Nemecko nesprávne uplatnilo predpisy EÚ. Keďže pôvodne je na členských štátoch, aby 
zabezpečili správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ, Komisia sa obrátila na nemecké 
orgány so žiadosťou o objasnenie postupu uplatneného v prípade predkladateľa petície.

Nemecké orgány vo svojej odpovedi z 3. júla 2013 pripustili, že v prípade predkladateľa 
petície boli právne predpisy EÚ uplatnené nesprávne, a informovali o tom, že príslušná 
nemecká inštitúcia medzitým uznala formulár S1, ktorý predložil predkladateľ petície. 
Nemecké orgány informovali Komisiu aj o tom, že v súčasnosti prebieha revízia 
vnútroštátnych postupov týkajúcich sa registrácie do systému zdravotnej starostlivosti 
prostredníctvom podania formulára S1 zo strany osôb poberajúcich dôchodok z dvoch 
členských štátov. Komisia poskytla predkladateľovi petície informácie, ktoré jej poskytli 
nemecké orgány. 

Záver

Komisii neboli doručené iné sťažnosti podobného druhu v súvislosti s Nemeckom. Situácia 
predkladateľa petície sa podľa všetkého týka skôr individuálneho prípadu než všeobecne 
nesprávneho uplatňovania právnych predpisov EÚ zo strany Nemecka. Komisia preto nevidí 
dôvod na začatie konania o porušení povinnosti proti Nemecku. Komisia sa domnieva, že 
prípad predkladateľa petície bol pozitívne vyriešený, a preto ho možno považovať za 
uzavretý.


