
CM\870281RO.doc PE467.116v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

10.6.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1503/2010, adresată de Lutz Kiuntke, de cetățenie germană, 
privind asigurarea obligatorie suplimentară de sănătate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, pensionar german rezident în Austria, indică faptul că plătește primele de 
asigurare de sănătate în Germania, dar deține un card austriac de asigurări de sănătate (E-
card), care îi conferă dreptul la îngrijiri medicale în Austria. Acesta contestă o cerere recentă 
din partea fondului său german de asigurări de sănătate prin care i se solicită să plătească 
prime suplimentare de asigurări de sănătate. El consideră că i se aplică legislația austriacă cu 
privire la asigurarea de sănătate și solicită clarificări suplimentare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Observațiile Comisiei

Petiționarul își are reședința în Austria, însă primește pensia din Germania. În conformitate cu 
articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, prestațiile în natură se acordă pe cheltuiala 
Germaniei de către Austria, ca și cum petiționarul ar beneficia de pensie și de prestații în 
natură în temeiul legislației din Austria. În consecință, Germania a eliberat un formular S1 
care atestă dreptul petiționarului la prestații în natură în Austria. De asemenea, petiționarul a 
fost înregistrat, pe baza formularului S1, la instituția competentă din Austria. După 
înregistrare, petiționarului i s-a emis un card austriac de asigurări de sănătate.
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Ca urmare a înregistrării, Germania va rambursa Austriei prestațiile în natură furnizate către 
petiționar. Această procedură de rambursare are loc între instituțiile competente. De 
asemenea, Germania este responsabilă de emiterea cardului european de asigurări sociale de 
sănătate (CEASS) pentru petiționar, precum și de furnizarea oricăror prestații de servicii 
sănătate în numerar.

Petiționarul are, de asemenea, dreptul la prestații în natură în conformitate cu articolul 27 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 pe parcursul șederii temporare în Germania, 
întrucât Germania este inclusă în lista din anexa IV la regulamentul menționat.

În conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, Germania îi poate 
solicita petiționarului cotizații pentru prestațiile în natură în conformitate cu legislația 
națională. Cu toate acestea, valoarea cotizațiilor solicitate nu poate fi mai mare decât 
cuantumul reținut în cazul unei persoane cu reședința în Germania care primește o pensie cu 
același cuantum [articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009]. În acest caz, potrivit 
informațiilor primite de la „Bundesministerium für Arbeit und Soziales” din Germania, 
cotizațiile sunt pretinse în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și 
cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

Concluzie

Situația descrisă de petiționar este în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) 
nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009. Prin urmare, petiționarul ar trebui să 
fie informat cu privire la drepturile sale, astfel cum sunt menționate mai sus.


