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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1600/2009, adresată de Román Jiménez Gil, de cetăţenie spaniolă, 
în numele asociaţiei Puma 22 a expatriaţilor britanici, însoţită de 100 de 
semnături, privind dreptul la asistenţă medicală pentru cetăţenii europeni 
rezidenţi în comunitatea autonomă Valencia, care s-au pensionat anticipat 

1. Rezumatul petiţiei

În 2002, autorităţile din Comunitatea autonomă Valencia au emis circulara 1/2002 prin care 
acordau dreptul la asistenţă medicală generală cetăţenilor din statele membre ale Uniunii 
Europene, rezidenţi în provinciile Alicante, Castellón şi Valencia, care nu erau nici pensionari 
şi nici angajaţi, ci pensionaţi anticipat. Această circulară a fost retrasă la 5 iunie 2008 şi 
înlocuită cu noua lege a asigurărilor medicale, care vizează persoanele care nu au acces la 
sistemul naţional de sănătate britanic, asigurat în baza formularului E121 sau E108, şi care nu 
contribuie la sistemul spaniol de asigurări sociale. Cea mai mare parte o reprezintă persoanele 
pensionate anticipat. În noiembrie 2009 guvernul provinciei Valencia a cerut persoanelor 
pensionate anticipat să plătească o cotizaţie anuală de 1 080 de euro pe persoană sau de 2 160 
de euro pe cuplu, pentru a putea beneficia de asistenţă medicală din partea serviciului de 
sănătate din Valencia. Guvernul britanic le-a cerut persoanelor pensionate anticipat să încheie 
o asigurare medicală privată, până la împlinirea vârstei de pensionare, când vor avea dreptul 
automat la aceste servicii medicale. Petiţionarii consideră că plata acestei contribuţii este 
incorectă şi solicită gratuitate pentru serviciile medicale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010
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Fiecare stat membru este liber să stabilească detaliile propriului sistem de asigurări sociale, 
inclusiv beneficiile pe care le oferă, criteriile de eligibilitate, modul în care aceste beneficii 
sunt calculate şi suma contribuţiilor care ar trebui plătite. Dispoziţiile comunitare, în special 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009, stabilesc norme şi principii comune care 
trebuie respectate de către toate autorităţile naţionale atunci când pun în aplicare legislaţia 
naţională. Aceste norme garantează faptul că punerea în aplicare a diferitelor legislaţii 
naţionale respectă principiile de bază ale egalităţii de tratament şi al nediscriminării.

Petiţionarii se încadrează în categoria persoanelor inactive. Persoanele inactive sunt în 
principiu vizate de reglementările referitoare la coordonarea regimurilor de asigurări sociale. 
Legislaţia aplicabilă acestor persoane este legislaţia statului de reşedinţă. În scopul 
reglementărilor privind asigurările sociale, reşedinţa este stabilită de către instituţiile de 
asigurări sociale în baza „centrelor de interes” ale persoanelor. Presupunând, prin urmare, că 
petiţionarii au centrul de interes stabilit în Spania, înseamnă că aceştia sunt supuşi legislaţiei 
spaniole şi trebuie să îndeplinească prevederile spaniole corespunzătoare afilierii la regimul 
de sănătate juridic. În comunitatea autonomă Valencia, afilierea este oferită celor care nu au 
îndeplinit anumite condiţii de cotizare prin intermediul unei contribuţii anuale. Acesta oferă 
petiţionarilor posibilitatea de a alege între afilierea la regimul de sănătate juridic şi obţinerea 
unei poliţe de asigurare private. 

Cu toate acestea, de îndată ce persoanele încep să primească o pensie de la stat, în cazul lor se 
va aplica legislaţia statului care le plăteşte pensia, iar dreptul lor la servicii medicale va fi 
stabilit de legislaţia respectivă. Statul care plăteşte pensia va fi atunci în măsură să le ofere 
documentul portabil S1 (fostul formular E121) care le va permite să se înregistreze la 
instituţia de servicii de sănătate de la locul lor de reşedinţă. În conformitate cu normele de 
coordonare, aceştia vor avea apoi dreptul la exact acelaşi tratament în statul de reşedinţă ca şi 
persoanele asigurate acolo, însă costurile acestor servicii medicale vor fi suportate de către 
statul care plăteşte pensia.

Concluzie

Această petiţie nu a evidenţiat nicio încălcare a legislaţiei UE. 


