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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0964/2010, внесена от A. d’A., с италианско гражданство, 
относно Европейската здравноосигурителна карта

1. Резюме на петиция

Вносителят на петицията излага проблемите, с които се е сблъскал един български 
студент при опитите си да се сдобие с Европейска здравноосигурителна карта с цел 
получаване на покритие за всички разходи за лечение, направени в Италия. След като е 
бил разкарван от едно място на друго от различни общински органи, в които е искал да 
се регистрира в Италия, и след като му е била дадена погрешна информация, 
вносителят на петицията – който посочва, че знае за други подобни случаи – е отправил 
запитвания до Европейската комисия (Генерална дирекция „Трудова заетост, социални 
въпроси и равни възможности“) и е открил, че Комисията е преустановила 
производството за установяване на нарушение срещу Италия относно непризнаването 
на Европейската здравноосигурителна карта на основание, че италианските органи са 
взели необходимите мерки за хармонизиране на националното законодателство със 
съответното европейско законодателство (Директива 2004/38/ЕО). Въпреки това 
вносителят на петицията твърди, че италианските органи всъщност не спазват 
разпоредбите и съответно той иска възобновяване на производството за установяване 
на нарушение, като във връзка с това се позовава на отговора на члена на Европейската 
комисия Barrot на въпрос с искане за писмен отговор E-2909/2008 от г-жа Angelilli.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от Правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 3 март 2011 г.
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Вносителят изказва недоволство от начина, по който италианските общински органи са 
процедирали в случая с български студент. Той вече е подал индивидуална жалба до 
Комисията по този въпрос, който тя понастоящем проучва заедно с италианските 
органи. Вносителят на петицията се позовава и на други случаи, но Комисията е 
получила доказателства само във връзка с настоящата жалба.

Жалбата се отнася до практиката на общинските органи, когато студент отива да се 
регистрира като пребиваващ в общината. Органите изискват, в съответствие с 
условията на член 7, точка б) от Директива 2004/38/ЕО, доказателство, че притежават 
пълно здравно застрахователно покритие в Италия.

Член 19 от Регламент (ЕО) № 883/2004 постановява, че лице, което е здравно осигурено 
в дадена държава членка, има право на придобивките, необходими по медицински 
причини по време на престоя му в друга държава членка. Европейската 
здравноосигурителна карта („ЕЗОК“) е доказателство за това, че притежателят й е 
здравно осигурен в неговата държава по произход и може да упражнява правата си, 
дадени му по силата на член 19 от Регламент (ЕО) № 883/2004.

Когато студентът възнамерява да се завърне в държавата си по произход в края на 
своето обучение и запазва основните си интереси в държавата, която е издала неговата 
ЕЗОК, тогава той запазва правото да използва ЕЗОК в държавата, в която се обучава. 
ЕЗОК дава на студента и на членовете на семейството му правото да получават всички 
необходими грижи в Италия и поради това трябва да бъде счетена за доказателство за 
пълно здравно застрахователно покритие по смисъла на Директива 2004/38/ЕО.

Правото на студентите да използват ЕЗОК, за да докажат пълно здравно 
застрахователно покритие, е изяснено в параграф 2.3.2 от Съобщението на Комисията 
от 2009 г. относно насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 
2004/38/ЕО (COM (2009) 313 окончателен)):
„Европейската здравноосигурителна карта предлага такова пълно покритие, когато 
въпросният гражданин на ЕС не се премества да пребивава в приемащата държава по 
смисъла на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и възнамерява да се завърне в държавата си по 
произход (например при обучение или временно назначение в друга държава членка).“

Вносителят на петицията правилно отбелязва, че Комисията е закрила процедурата за 
нарушение срещу Италия по този въпрос. През 2008 г. Комисията е започнала 
процедура за нарушение по повод получените жалби (отново от страна на вносителя на 
петицията) срещу това, че италианските общински органи не приемат ЕЗОК като 
доказателство за пълно здравно застрахователно покритие на студентите. Комисията е 
участвала в обсъждане с италианските органи и те са се съгласили да променят начина, 
по който прилагат член 7, точка б) от Директива 2004/38/ЕО, така че да спазят 
условията на Съобщението на Комисията от 2009 г. (посочено по-горе). Това е било 
направено посредством издаването на административно циркулярно писмо 18/2009 на 
италианското министерство на вътрешните работи. След издаването на циркулярното 
писмо, през 2009 г., Комисията е закрила процедурата за нарушение срещу Италия.

Комисията е писала до италианските органи с искане да разследват жалбата, внесена от 
вносителя на петицията от името на българския студент.
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4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 16 март 2012 г.

В допълнителната информация, предоставена от вносителя на петицията, той посочва, 
че редица граждани са се свързали с него относно въпроса, по които той се жалва, но 
той запазва фокуса на своята петиция върху случая с българския студент, на когото не е 
позволено да се регистрира в регистъра на пребиваване на Пиза като използва своята 
Европейска здравноосигурителна карта („ЕЗОК“). През 2011 г. Комисията изпрати 
писмо до италианските органи, за да проучи жалбата, представена от вносителя. В 
отговор, Министерството на здравеопазването на Италия подчерта, че Министерството 
на вътрешните работи през 2009 г. е приело ново циркулярно писмо, от което става 
ясно, че студентите, имащи намерение да се върнат в своята държава на произход, 
могат да използват Европейската здравноосигурителна карта като здравно 
застрахователно покритие по време на тяхното обучение в Италия. Министерството на 
здравеопазването изцяло призна, че е възможно информация за тази промяна на 
практиката да не е достигнала до всички. Министерството се ангажира да проведе 
допълнителна осведомителна кампания, насочена към всички оправомощени здравни 
институции относно необходимостта да се предостави пълно здравно обслужване на 
студентите от ЕС, притежаващи ЕЗОК, като поясни, че това обслужване може да бъде 
предоставено за периоди надвишаващи 3 месеца. Италианското министерство също 
така изпрати писмо до здравната институция на Пиза, с оглед получаване на отговор от 
Агенцията в Пиза относно въпросната жалба. 

По въпроса, повдигнат в петицията, че студентът е бил осигурен в България, но му е 
бил отказан достъп до италианската държава здравна система и е трябвало да плати за 
всички прегледи и медицински посещения, Министерството на здравеопазването на 
Италия посочи, че отказът на регистрация в общината няма връзка с правото на 
застрахованото лице да получава всички необходими здравни услуги, при представяне 
на ЕЗОК. При липса на конкретни документи за разходите, свързани с „медицински 
посещения и изследвания“, министерството не е било в състояние да проучи 
допълнително твърдението за отказ да се признаят правата, дадени от ЕЗОК. 

Във втората част на допълнителната информация, предоставена от вносителя, той се 
съсредоточава върху факта, че циркулярното административно съобщение на 
италианското министерство на вътрешните работи 18/2009 („Циркулярно 18/2009“) се 
позовава на временен регистър на населението. Вносителят на петицията се жалва, че 
студентите, които желаят да използват своята ЕЗОК, трябва да се регистрират в този 
временен регистър и поради това са лишени от определени права, дадени на лицата, 
регистрирани като обикновени граждани. 

Циркулярно 18/2009 се позовава на ръководството на Комисията в нейното Съобщение 
относно прилагането на Директива 2004/38/EО (COM (2009) 313), съгласно което ЕЗОК 
трябва да се разглежда като валидно здравно застрахователно покритие в случаите на 
временен престой, когато гражданинът на ЕС запазва „обичайното си 
местопребиваване“ в държавата, издала ЕЗОК. 

Съгласно Циркулярно 18/2009 г., италианските органи използват различен регистър за 
регистрация на гражданите на ЕС в съответствие с Директива 2004/38/ЕО за лица, 
които запазват своя център на интереси в държавата, която издава ЕЗОК. Според 
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становището на Комисията изглежда легитимно държавите членки да събират 
информация за лицата, пребиваващи временно на тяхна територия (напр. студенти), за 
да гарантират, че те също отговарят на условията на член 7, параграф 1 на 
Директива 2004/38/ЕО. В действителност, тези лица могат да използват ЕЗОК, като 
пълно здравно застрахователно покритие за целите на член 7, параграф 1 и член 8, 
параграф 3 от Директива 2004/38/ЕО, когато те не променят своето „обичайно 
местопребиваване“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 883/2004. Следователно те се 
намират в различно положение в сравнение с гражданите на ЕС, които се местят в 
друга държава членка с цел да пребивават там за неопределен период от време. Те 
трябва да притежават пълно здравно застрахователно покритие – различно от ЕЗОК –
за да отговарят на условията, посочени в член 7, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО. 

Що се отнася до избирателните права, гражданин на ЕС, който се мести в друга 
държава членка, има право да гласува в европейски и местни избори, само ако той/тя 
живее там, т.е. ако той/тя е регистриран(а) като пребиваващ(а) от властите на 
приемащата държава членка. Италианското законодателство (член 3 от Регламент 
223/1989) постановява, че дадено лице трябва да се счита за пребиваващо само ако 
той/тя е регистриран(а) като обичайно пребиваващ(а) в общината. 

Заключение

Според Комисията, няма доказателство, че ЕЗОК на българския студент не е била 
приета, когато той е потърсил здравно обслужване. Освен това използването на 
различен регистър за подобни лица изглежда не ограничава правото на свободно 
придвижване. 


