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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1038/2012, adresată de Luciano Iannuccelli, de cetățenie italiană, 
privind funcționarea cardului european de asigurări sociale de sănătate în 
Republica Cehă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, având în vedere experiența sa personală, indică faptul că autoritățile cehe refuză 
uneori să recunoască cardul european de asigurări sociale de sănătate, în ciuda faptului că 
acesta este destinat să acopere servicii de asistență medicală pentru cetățenii UE în orice stat 
membru, cu aceleași drepturi și obligații ca acelea aplicabile rezidenților naționali.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 mai 2013

Petiționarul, având în vedere experiența sa personală, indică faptul că autoritățile cehe au 
refuzat de două ori să recunoască cardul european de asigurări sociale de sănătate pentru 
tratamentul necesar soției sale, în ciuda faptului că acesta este destinat să acopere serviciile de 
asistență medicală necesare pentru cetățenii UE în orice stat membru, acordând aceleași 
drepturi și obligații ca acelea aplicabile rezidenților naționali.

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, persoanele 
asigurate și membrii familiei acestora care se află într-un alt stat membru decât statul membru 
competent au dreptul la prestațiile în natură necesare din motive medicale în timpul șederii 
lor. Aceste prestații se acordă, în numele statului membru competent, de către statul membru 
de ședere, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, acordând persoanelor 
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implicate aceleași drepturi ca în cazul în care ar fi asigurate în temeiul legislației statului de 
ședere. Pentru a avea acces la prestațiile în natură menționate mai sus, statul membru 
competent în care persoana este asigurată eliberează un card european de asigurări sociale de 
sănătate [în scopul aplicării articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009].

Furnizorul de asistență medicală stabilește dacă îngrijirile medicale primite sunt necesare sau 
nu. Este important să se ia act de faptul că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
883/2004, statele membre sunt obligate să acopere doar îngrijirile medicale acordate de 
furnizorii care se supun legislației naționale din statul membru de ședere (numai furnizori 
contractuali, nu și furnizori privați și necontractuali).

În funcție de structura sistemului din statul membru de ședere, statele membre pot fie să ofere 
asistență medicală în mod gratuit, fie să aplice o taxă de consultație pacientului, fie să 
factureze costurile totale corespunzătoare asistenței medicale. În statele membre în care 
asistența medicală este gratuită sau în care se aplică doar o taxă de consultație pacientului, 
acesta va adresa cererea de rambursare direct statului membru de ședere. Statul membru 
competent suportă cheltuielile aferente prestațiilor primite și le rambursează statului membru 
de ședere [articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004]. Rambursarea este gestionată de 
cele două state membre implicate, în conformitate cu dispozițiile financiare prevăzute la titlul 
IV din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Persoana asigurată suportă costurile și este ulterior rambursată direct în statul membru de 
ședere doar în statele membre care percep plata integrală a serviciilor de îngrijire medicală 
[articolul 25 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009]. Ulterior, statul membru de 
ședere adresează statului membru competent o cerere de rambursare în conformitate cu 
dispozițiile financiare prevăzute la titlul IV din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Ca regulă generală, rambursarea este solicitată și acordată în limitele stabilite și în 
conformitate cu condițiile prevăzute în legislația națională a statelor membre de ședere 
[articolul 25 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009].

Potrivit informațiilor pe care le deține Comisia, serviciile de asistență medicală publice din 
Republica Cehă sunt oferite în mod gratuit sau, în unele cazuri, pacientul plătește doar o taxă 
de consultație. Cu toate acestea, din informațiile prezentate de petiționar, este dificil să se 
evalueze dacă a existat vreun motiv pentru care furnizorul de servicii medicale a respins 
cardul european de asigurări sociale de sănătate pentru suportarea costurilor corespunzătoare 
serviciilor de asistență medicală și, prin urmare, dacă furnizorul de asistență medicală a 
respectat sau nu principiul menționat mai sus referitor la egalitatea de tratament. 

Concluzii

Având în vedere informațiile prezentate, este dificil de stabilit dacă, în cazul petiționarului, 
legislația comunitară nu a fost respectată de către autoritățile cehe. Comisia Europeană va 
contacta autoritățile cehe pentru a solicita clarificări cu privire la aplicarea principiilor din 
legislația comunitară în ceea ce privește utilizarea, în Republica Cehă, a cardului european de
asigurări sociale de sănătate de către spitalele menționate.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 29 noiembrie 2013
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În corespondența anterioară, Comisia a explicat în detaliu normele cu privire la cardul 
european de asigurări sociale de sănătate și la rambursarea tratamentelor în temeiul normelor 
UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială stabilite de Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004. Comisia Europeană s-a angajat să contacteze autoritățile cehe competente 
pentru a solicita clarificări cu privire la aplicarea principiilor din legislația comunitară în ceea 
ce privește utilizarea cardului european de asigurări sociale de sănătate de către spitalele din 
Republica Cehă menționate de petiționar. 

Ministerul Sănătății din Republica Cehă a răspuns că acest caz al petiționarului a fost deja 
adus în atenția ministerului în noiembrie și decembrie 2012. Imediat după ce a fost informat 
de faptul că instituția de sănătate în cauză a refuzat să furnizeze prestațiile în natură în urma 
prezentării dovezii europene a acestui drept, Ministerul Sănătății i-a solicitat acesteia să 
furnizeze o explicație și să remedieze situația.

Declarația dată de instituția în cauză Ministerului Sănătății a indicat că problema a apărut în 
momentul furnizării asistenței medicale necesare petiționarului. Spitalul din Pardubice a 
declarat, de asemenea, următoarele:

În timpul acordării tratamentului petiționarului, s-a constatat că:

- persoana în cauză deținea un pașaport italian pe numele Eva K., expirat la 
11 noiembrie 2007;

- persoana în cauză deținea un pașaport ceh pe numele Eva I., valabil până la 7 ianuarie 2015;

- persoana în cauză deținea un CEASS italian valabil pe numele Eva K., nu pe numele din 
cartea de identitate valabilă și nici nu putea obține un card european de asigurări sociale de 
sănătate valabil;

- documentele menționate mai sus conțin, de asemenea, diferite date de naștere ale persoanei 
în cauză, și anume, 13 iunie 1948 în pașaportul ceh și în CEASS și 13 iunie 1949 în 
pașaportul italian.

Având în vedere informațiile de mai sus, personalul instituției de sănătate nu a avut suficiente 
dovezi pentru a o identifica în mod corect și adecvat pe dna Eva I.

Ministerul Sănătății le-a reamintit atât spitalului din districtul Pardubice, cât și spitalului din 
Litomyšl de chestiunea legată de furnizarea prestațiilor în natură persoanelor asigurate din alte 
state membre ale UE sau ale SEE sau din Elveția. Din declarația dată Ministerului Sănătății, 
rezultă că se acordă atenția cuvenită formării personalului medical.

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate, Comisia concluzionează că autoritățile cehe cunosc normele 
de coordonare existente și supraveghează aplicarea corespunzătoare a acestora. Comisia 
monitorizează aplicarea cardului european de asigurări sociale de sănătate în statele membre 
și, în momentul în care este informată cu privire la potențiale încălcări ale normelor UE, 
investighează situația contactând statul membru în cauză. În prezent, Comisia nu identifică 
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niciun element care să dovedească încălcarea legislației UE de către Republica Cehă.


