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Przedmiot: Petycja 0964/2010, którą złożył A.d’A. (Włochy), w sprawie europejskiej
karty ubezpieczenia zdrowotnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przedstawia problemy, z jakimi boryka się bułgarski student ubiegający 
się o europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, pozwalającą na pokrycie wszelkich 
kosztów leczenia poniesionych we Włoszech. Po tym, jak był odsyłany od drzwi do drzwi 
przez różne władze miejskie we Włoszech, u których starał się o rejestrację, oraz po 
otrzymaniu błędnych informacji, składający petycję – który zaznacza, że znane mu są inne 
podobne przypadki – wystąpił z zapytaniem do Komisji (DG EMPL), gdzie dowiedział się, że 
Komisja zamknęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciw Włochom za nieuznawanie europejskiej karty ubezpieczenia 
zdrowotnego, wskazując, że władze włoskie podjęły niezbędne środki w celu zapewnienia 
zgodności prawa krajowego z prawodawstwem UE (dyrektywa 2004/38/WE). Składający 
petycję utrzymuje jednak, że w rzeczywistości władze włoskie naruszają zasady, i w związku 
z tym dąży on do ponownego otwarcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, odnosząc się w związku z tą sprawą do udzielonej przez komisarza 
Jacques’a Barrota odpowiedzi na pytanie pisemne E-2909/2008 zadane przez Robertę 
Angelilli.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 3 marca 2011 r.

Składający petycję skarży się na praktyki stosowane przez włoskie władze miejskie 
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w przypadku bułgarskiego studenta. Składający petycję złożył już w tej sprawie indywidualną 
skargę do Komisji; Komisja analizuje ją obecnie wraz z władzami włoskimi. Składający 
petycję odnosi się też do innych przypadków, jednak Komisja otrzymała tylko dowody 
dotyczące tej jednej skargi.

Skarga dotyczy postępowania władz miejskich w przypadku studenta chcącego się 
zarejestrować jako mieszkaniec gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/38/WE 
władze żądają przedstawienia dowodu posiadania pełnego ubezpieczenia zdrowotnego we 
Włoszech.

W art. 19 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 przewiduje się, że osoba posiadająca 
ubezpieczenie zdrowotne w jednym państwie członkowskim jest uprawniona do świadczeń 
rzeczowych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie jej pobytu w innym 
państwie członkowskim. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego („EKUZ”) stanowi 
dowód, że jej posiadacz ma ubezpieczenie zdrowotne w swoim państwie pochodzenia i może 
korzystać z uprawnień przyznanych mu na mocy art. 19 rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

Jeżeli student zamierza powrócić do państwa pochodzenia pod koniec studiów i zachowuje 
centrum swoich interesów życiowych w państwie, które wydało EKUZ, wówczas zachowuje 
on prawo do korzystania z EKUZ w państwie, w którym studiuje. EKUZ daje studentowi 
i członkom jego rodziny prawo do wszelkiej niezbędnej opieki zdrowotnej we Włoszech, 
i dlatego należy ją uznać za dowód posiadania pełnego ubezpieczenia zdrowotnego 
w rozumieniu dyrektywy 2004/38/WE.

Prawo studentów do korzystania z EKUZ w celu udowodnienia posiadania pełnego 
ubezpieczenia zdrowotnego jasno określono w pkt 2.3.2 komunikatu Komisji z 2009 r. 
w sprawie wytycznych w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 
2004/38/WE (COM(2009)0313 final):
„Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia taki szeroki zakres ochrony, o ile 
dany obywatel UE nie przeniósł swojego miejsca zamieszkania w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71 do przyjmującego państwa członkowskiego i o ile ma zamiar powrócić 
(np. studia lub delegacja zawodowa do innego państwa członkowskiego)”.

Składający petycję ma rację, twierdząc, że Komisja zamknęła prowadzone w tej sprawie 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 
Włochom. W 2008 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego ze względu na otrzymane skargi (od tego samego składającego 
petycję) dotyczące nieuznawania przez włoskie władze miejskie karty EKUZ jako dowodu 
pełnego ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku studentów. Następnie Komisja 
zaangażowała się w dyskusję z władzami włoskimi, które zgodziły się zmienić sposób 
stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/38/WE, tak aby dostosować się do 
(przedstawionych wyżej) warunków zawartych w komunikacie Komisji z 2009 r. Dokonano 
tego w oparciu o okólnik administracyjny 18/2009 włoskiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Po wystosowaniu okólnika Komisja zamknęła w 2009 r. postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom.

Komisja zwróciła się na piśmie do władz włoskich o zbadanie skargi skierowanej przez 
składającego petycję w imieniu bułgarskiego studenta.
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4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

W dodatkowych informacjach dostarczonych przez składającego petycję stwierdza on, że 
w przedmiotowej sprawie kontaktowało się z nim wiele osób, skupia się jednak na przypadku 
bułgarskiego studenta, któremu nie zezwolono na rejestrację w rejestrze meldunkowym 
w Pizie na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego („EKUZ”). W 2011 r. 
Komisja zwróciła się do władz włoskich o przeprowadzenie dochodzenia w przedmiocie 
skargi składającego petycję. W odpowiedzi włoskie Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że 
w 2009 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyjęło nowy okólnik, z którego jasno wynika, 
że studenci, którzy zamierzają powrócić do państwa pochodzenia, podczas studiów we 
Włoszech mają prawo do opieki zdrowotnej za okazaniem EKUZ. Ministerstwo Zdrowia 
przyznało nie wprost, że być może niewystarczająco poinformowano o tej zmianie w sposobie 
postępowania. Przystąpiło do przeprowadzenia kolejnej kampanii informacyjnej skierowanej 
do wszystkich właściwych organów ds. opieki zdrowotnej, dotyczącej obowiązku 
zapewnienia pełnej opieki zdrowotnej studentom z Unii Europejskiej posiadającym kartę 
EKUZ i wyjaśniającej, że taka opieka może być zapewniana przez okresy dłuższe niż 3 
miesiące. Włoskie Ministerstwo Zdrowia zwróciło się również do organu ds. opieki 
zdrowotnej w Pizie w celu uzyskania od niej odpowiedzi na temat przedmiotowej skargi. 

W odpowiedzi na zawarte w petycji stwierdzenie, że wspomniany student był ubezpieczony 
w Bułgarii, a mimo to nie udzielono mu dostępu do włoskiego państwowego systemu opieki
zdrowotnej i musiał płacić za wszystkie badania i wizyty lekarskie, włoskie Ministerstwo 
Zdrowia zwróciło uwagę na to, że odmowa rejestracji w urzędzie gminy nie ma żadnego 
związku z prawem ubezpieczonego do korzystania z opieki zdrowotnej za okazaniem karty 
EKUZ. Wobec braku konkretnych dowodów na poniesienie wydatków związanych 
z „wizytami lekarskimi i badaniami” ministerstwo nie było w stanie dalej analizować zarzutu 
dotyczącego odmowy uznania praw wynikających z posiadania karty EKUZ. 

W drugiej części informacji dodatkowych dostarczonych przez składającego petycję skupia 
się on na fakcie, że okólnik administracyjny 18/2009 włoskiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych („okólnik 18/2009”) dotyczy rejestru mieszkańców tymczasowych. 
Składający petycję skarży się, że studenci chcący korzystać ze swoich kart EKUZ muszą się 
zarejestrować w rejestrze mieszkańców tymczasowych i w związku z tym są pozbawieni 
pewnych praw, które przysługują osobom zarejestrowanym jako zwykli rezydenci. 

Okólnik 18/2009 odnosi się do wytycznych Komisji zawartych w komunikacie w sprawie 
stosowania dyrektywy 2004/38/WE (COM(2009)0313). Zgodnie z tym komunikatem karta 
EKUZ powinna być uznawana za ważny dokument uprawniający do opieki zdrowotnej 
w przypadku tymczasowego pobytu, jeśli dany obywatel UE ma nadal „miejsce zwykłego 
pobytu” w państwie, które wydało kartę EKUZ. 

Zgodnie z okólnikiem 18/2009 władze włoskie prowadzą osobny rejestr do celów rejestracji 
obywateli UE zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE w przypadku osób mających centrum swoich 
interesów życiowych w państwie, które wydało EKUZ. Zdaniem Komisji wydaje się zasadne, 
że państwa członkowskie prowadzą rejestr osób przebywających na ich terytorium jedynie 
tymczasowo (np. studentów), aby zapewnić, że również te osoby będą przestrzegać 
wymogów art. 7 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE. Karta EKUZ zapewnia takim osobom pełne 
ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 3 dyrektywy 2004/38/WE, 
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jeżeli nie zmieniają „miejsca zwykłego pobytu” zgodnie z rozporządzeniem 883/2004. W 
związku z tym osoby te są w innej sytuacji niż obywatele UE, którzy przeprowadzają się do 
innego państwa członkowskiego w celu pobytu w tym państwie przez czas nieokreślony. 
Obywatele ci muszą mieć pełne ubezpieczenie zdrowotne (inne niż EKUZ), aby spełniać 
wymogi art. 7 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE. 

Jeśli chodzi o prawa wyborcze, obywatel UE przeprowadzający się do innego państwa 
członkowskiego ma prawo do głosowania w wyborach europejskich i lokalnych tylko wtedy, 
gdy ma w tym kraju miejsce zamieszkania, tzn. jest zarejestrowany jako rezydent przez 
władze przyjmującego państwa członkowskiego. Ustawodawstwo włoskie (art. 3 
rozporządzenia 223/1989) stanowi, że daną osobę należy uznać za rezydenta wyłącznie 
wtedy, gdy ma ona miejsce zwykłego pobytu w danej gminie. 

Wnioski

Zdaniem Komisji nie ma dowodów na to, że karta EKUZ bułgarskiego studenta nie była 
honorowana, gdy chciał skorzystać z opieki zdrowotnej. Ponadto prowadzenie odrębnych 
rejestrów dla takich osób nie wydaje się ograniczać ich prawa do swobodnego 
przemieszczania się. 


