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Ref.: Petiția nr. 1753/2008 adresată de V. T. L., de cetățenie spaniolă, privind 
asigurarea de sănătate germană

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care a lucrat în Germania și are o pensie germană, reclamă faptul că este obligată 
să plătească în continuare asigurarea de sănătate germană (care se deduce direct din pensie), 
în ciuda faptului că și-a schimbat domiciliul din Germania în Spania, unde i-a fost acordată 
asistență medicală gratuită.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Regulamentul (CE) nr. 1408/71 reglementează regimurile naționale de securitate socială a 
statelor membre, și prevede, la articolul 28, că un pensionar care primește o pensie de la un 
singur stat membru rămâne asigurat în caz de boală în statul membru care îi plătește această 
pensie, chiar dacă acesta își mută domiciliul intr-un alt stat membru. În noul stat membru de 
rezidență, acesta are dreptul de a folosi prestațiile în natură în caz de boală, în conformitate cu 
legislația statului membru în cauză, dar pe cheltuiala instituției statului membru care îi 
plătește pensia. Astfel, instituția statului membru care îi plătește pensia ar putea eventual 
rambursa instituției care a acordat aceste prestații costurile prestațiilor, pe baza unei sume 
totale care să fie cât mai apropiată de valoarea reală a cheltuielilor suportate ( articolul 95 din 
Regulamentul nr. 574/72).

Această procedură realizează, în conformitate cu articolul 28, un dublu obiectiv.
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 Primul obiectiv trebuie să fie considerat în temeiul legislației naționale a statelor 
membre aceasta adesea nu permite pensionarilor să se afilieze la sistemul de asigurări 
de boală dacă aceștia nu dețin nicio legătură anterioară cu statul respectiv (de 
exemplu, loc de muncă, reședință sau pensie). De asemenea, doar în conformitate cu 
legislația națională, în general pensionarii nu rămân acoperiți în caz de boală dacă nu 
continuă să locuiască în statul unde li se plătește pensia.  Regulamentul 1408/71 
asigură, în consecință, că pensionarul nu rămâne fără nicio protecție în privința 
asigurării medicale dacă decide să își mute domiciliul intr-un alt stat membru.

 Al doilea obiectiv asigură îndeplinirea unui principiu fundamental al legislației UE, și 
anume principiul nediscriminării pe motiv de naționalitate în noul stat de reședință, 
pentru ca pensionarul să primească prestații în caz de boală în acea țară în aceleași 
condiții ca și cetățenii acelui stat. 

Acest obiectiv, de asemenea, permite evitarea unei probleme de ordin practic cu care 
s-ar confrunta furnizorii de servicii de asistență medicală: fiind 27 state membre, este 
imposibil de știut ce tratamente medicale sunt acoperite de asigurarea unui alt stat 
membru. În consecință, furnizorii de servicii de asistență medicală se ocupă de fiecare 
persoană asigurată în conformitate cu legislația care o cunosc, chiar în cazul în care 
persoanele sunt asigurate intr-un alt stat membru.

Articolul 33 al Regulamentului 1408/71 , permite statului membru responsabil pentru 
costurile asistenței medicale furnizate unui pensionar care are reședință în străinătate să facă 
deduceri de la pensia plătită persoanei în cauză pentru a compensa costurile asistenței 
medicale. Aceste deduceri sunt calculate în conformitate cu legislația statelor membre 
competente. 

Din aceste dispoziții rezultă faptul că petiționarul, care este titularul unei pensii germane, are 
dreptul la serviciu medical în Spania în conformitate cu legislația spaniolă (tarife și proceduri) 
dar în numele Germaniei. Germania are dreptul de a deduce cotizațiile pentru asigurarea de 
sănătate din pensia care este plătită petiționarului.

Concluzii
Situația descrisă de petiționar se află în conformitate cu dispozițiile existente ale UE.


