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Ref.: Petiția nr. 1511/2010, adresată de P. B., de cetățenie germană, privind 
refuzarea tratamentului din partea unei entități germane de asigurări de 
sănătate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, resortisant german cu domiciliul în Țările de Jos care suferă de o boală gravă pe 
termen lung, indică faptul că cererea de tratament în Germania a fost refuzată pe motiv că el 
locuiește în străinătate, deși, potrivit medicilor săi, el are dreptul la un astfel de tratament. În 
aprilie 2010, petiționarul a devenit șomer și de atunci primește indemnizație de șomaj în 
Țările de Jos. Susține că autoritățile germane îl discriminează pentru că locuiește în 
străinătate.

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

Petiționarul este resortisant german. Acesta a fost lucrător frontalier, având reședința în Țările 
de Jos și lucrând în Germania. În prezent petiționarul este șomer și este nemulțumit de faptul 
că solicitarea sa în vederea unui tratament medical în Germania a fost refuzată de autoritățile 
germane pe motiv că acesta locuiește în străinătate.

Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 stabilesc statul membru responsabil 
pentru asigurarea îngrijirilor medicale în cazul unui migrant.

În calitate de lucrător frontalier, petiționarului i se aplică legislația în materie de securitate 
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socială a statului membru de reședință [statul membru care asigură plata indemnizației de 
șomaj, în conformitate cu articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004]. 
Statul membru de reședință este, prin urmare, responsabil pentru asigurarea îngrijirilor 
medicale ale acestuia.

Având în vedere cele menționate mai sus, refuzul autorităților germane de a-i furniza îngrijiri 
medicale petiționarului este justificat deoarece un lucrător frontalier aflat în șomaj are acces 
nelimitat la servicii medicale numai în cadrul statului membru care asigură plata 
indemnizației de șomaj (în cazul de față - statul membru de reședință, chiar dacă petiționarul a 
lucrat în Germania).

Situația petiționarului s-a schimbat într-adevăr de la începutul perioadei de șomaj deoarece, în 
calitate de lucrător frontalier, acesta a avut, conform articolului 18 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004, dreptul la acces nelimitat la îngrijiri medicale atât în statul membru de reședință, 
cât și în statul membru în care a fost încadrat în muncă. În situația actuală a petiționarului, de 
lucrător frontalier aflat în șomaj, acesta ar avea nevoie, în temeiul articolului 20 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/20041 de o autorizație prealabilă din partea instituției olandeze 
competente pentru a primi un tratament medical planificat în Germania, în exact aceleași 
condiții ca și persoanele asigurate în acest stat.
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