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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0964/2010, adresată de A. d'A., de cetățenie italiană, privind cardul 
european de asigurări de sănătate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază problemele cu care s-a confruntat un student bulgar care a dorit să 
obțină cardul european de asigurări sociale de sănătate menit să acopere eventuale costuri de 
tratament în Italia. Petiționarul a fost trimis de la o instituție la alta de către diferitele autorități 
municipale la care a dorit să se înscrie în Italia și i s-au dat informații eronate. Acesta, care 
susține că are la cunoștință mai multe cazuri similare, a solicitat informații Comisiei Europene 
(DG EMPL) și a aflat că aceasta a oprit o procedură privind încălcarea dreptului UE inițiată 
împotriva Italiei pentru nerecunoașterea cardului european de asigurări de sănătate, motivând 
că Italia a luat măsurile necesare pentru a armoniza legislația italiană cu legislația europeană 
în domeniu (Directiva 2004/38/CE). Cu toate acestea, petiționarul susține că autoritățile 
italiene nu pun în aplicare normele și solicită redeschiderea procedurii privind încălcarea 
dreptului UE, făcând trimitere la răspunsul comisarului european Barrot la întrebarea cu 
solicitare de răspuns scris E-2909/08 adresată de doamna Angelilli.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 martie 2011

Petiționarul reclamă practica aplicată de autoritățile municipale italiene în legătură cu cazul 
unui student bulgar. Petiționarul a adresat deja Comisiei o plângere individuală în acest caz, 
iar aceasta este în prezent analizată de Comisie, împreună cu autoritățile italiene. Petiționarul 
face referire și la alte cazuri, însă Comisia nu a primit elemente doveditoare decât în legătură
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cu plângerea de față.

Plângerea se referă la practica autorităților municipale aplicată în momentul în care un student 
dorește să se înscrie în registrul de evidență a populației. Autoritățile cer, conform 
prevederilor articolului 7 litera (b) din Directiva 2004/38/CE, dovada deținerii asigurărilor 
medicale complete în Italia.

Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 prevede că persoana asigurată medical 
într-un stat membru are dreptul la prestații în natură care se dovedesc necesare din motive 
medicale pe durata șederii sale într-un alt stat membru. Cardul european de asigurări sociale 
de sănătate (CEASS) este dovada că titularul este asigurat medical în statul său de origine și 
este abilitat să-și exercite drepturile conferite acestuia în virtutea articolului 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

În cazul în care un student intenționează să se întoarcă în statul său de origine la sfârșitul 
studiilor sale și continuă să își aibă centrul de interes în statul care îi eliberează CEASS, 
atunci studentul își păstrează dreptul de a utiliza CEASS în statul în care studiază. CEASS 
conferă studentului și membrilor familiei sale dreptul de a beneficia în Italia de toate 
îngrijirile medicale necesare și, prin urmare, trebuie considerat ca făcând dovada asigurărilor 
medicale complete în sensul Directivei 2004/38/CE.

Dreptul studenților de a utiliza CEASS pentru a demonstra că dețin asigurări medicale 
complete a fost clar formulat la punctul 2.3.2 din Comunicarea din 2009 a Comisiei cu privire 
la orientările pentru o mai bună transpunere și aplicare a Directivei 2004/38 (COM(2009) 313 
final):
„Cardul european de asigurări sociale de sănătate oferă o astfel de acoperire completă atunci 
când cetățeanul UE vizat nu își schimbă domiciliul în sensul Regulamentului (CEE) 
nr. 1408/71 în statul membru gazdă și intenționează să se întoarcă, de exemplu, pe perioada 
studiilor sau atunci când este detașat în alt stat membru”.

Petiționarul are dreptate când afirmă că Comisia a închis o procedură privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva Italiei pe acest subiect. Comisia a redeschis procedura de 
încălcare în 2008, în urma plângerilor primite (tot din partea petiționarului), potrivit cărora 
autoritățile municipale italiene nu ar accepta CEASS ca dovadă a asigurărilor medicale 
complete în cazul studenților. Comisia a purtat ulterior discuții cu autoritățile italiene care au 
fost de acord să modifice modalitatea de aplicare a articolului 7 litera (b) din 
Directiva 2004/38/CE, astfel încât să se conformeze cu cerințele Comunicării din 2009 a 
Comisiei (enunțate mai sus). Acest lucru s-a concretizat prin emiterea Circularei 
administrative 18/2009 de către Ministerul de Interne al Italiei. Ca urmare a emiterii 
circularei, Comisia a închis procedura privind încălcarea dreptului UE lansată împotriva 
Italiei în 2009.

Comisia a adresat o scrisoare autorităților italiene în care le-a cerut să investigheze plângerea 
adresată de către petiționar în numele studentului bulgar.

4. REV Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Potrivit informațiilor suplimentare furnizate de petiționar, acesta a fost contactat de mai multe 
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persoane în legătură cu chestiunea reclamată, însă petiționarul își concentrează în continuare 
petiția pe cazul unui student bulgar căruia i s-a refuzat înregistrarea în registrul de evidență a 
populației în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) pe care îl 
deține. În 2011, Comisia s-a adresat în scris autorităților italiene și le-a solicitat să 
investigheze plângerea înaintată de petiționar. Drept răspuns, Ministerul Sănătății din Italia a 
subliniat faptul că Ministerul de Interne adoptase în 2009 o nouă circulară care preciza că 
studenții care intenționează să se întoarcă în țara lor de origine au dreptul să utilizeze cardul 
european de asigurări sociale de sănătate drept asigurare medicală pe durata studiilor efectuate 
în Italia. Ministerul Sănătății a recunoscut în mod implicit că este posibil să fi existat o lipsă 
de informare cu privire la această schimbare de practică. Ministerul a început o nouă 
campanie de informare, care viza toate instituțiile medicale competente, cu privire la 
necesitatea de a asigura asistență medicală completă studenților UE care dețin un CEASS, 
precizând faptul că acest tip de asistență poate fi acordată pentru perioade ce depășesc 3 luni. 
De asemenea, ministerul italian s-a adresat instituției medicale din Pisa pentru a obține un 
răspuns din partea acesteia cu privire la plângerea în cauză.

Referitor la aspectul invocat în petiție potrivit căruia studentul respectiv era asigurat în 
Bulgaria însă, cu toate acestea, i s-a refuzat accesul la sistemul public de sănătate italian, fiind 
nevoit să suporte cheltuielile pentru toate examenele și vizitele medicale, Ministerul Sănătății 
din Italia a subliniat că refuzarea înscrierii în evidența populației nu are nicio legătură cu 
dreptul unei persoane asigurate de a beneficia de toate serviciile medicale necesare pe baza 
prezentării CEASS. În absența unor dovezi concrete care să ateste cheltuielile aferente 
„vizitelor și examenelor medicale”, ministerul nu a fost așadar în măsură să investigheze mai 
departe presupusul refuz de a onora drepturile conferite de CEASS.

În partea a doua a informațiilor suplimentare prezentate de petiționar, acesta insistă asupra 
faptului că circulara administrativă 18/2009 a Ministerului de Interne din Italia („Circulara 
18/2009”) se referă la un registru temporar de evidență a populației. Petiționarul reclamă 
faptul că studenții care doresc să utilizeze CEASS sunt obligați să se înscrie în acest registru 
temporar și, astfel, sunt privați de anumite drepturi acordate persoanelor înscrise ca rezidenți 
obișnuiți.

Circulara 18/2009 se referă la orientarea Comisiei prezentată în Comunicarea acesteia privind 
aplicarea Directivei 2004/38/CE [COM (2009) 313], conform căreia CEASS trebuie 
considerat asigurare medicală valabilă în caz de ședere temporară în condițiile în care 
cetățeanul UE își păstrează „reședința obișnuită” în statul care a emis CEASS.

Conform Circularei 18/2009, autoritățile italiene utilizează un registru diferit pentru evidența 
cetățenilor UE, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE, în cazul persoanelor care își 
păstrează centrul de interes în statul care emite CEASS. În avizul Comisiei, pare legitimă 
practica statelor membre de a ține evidența persoanelor care se află doar temporar pe teritoriul 
lor (de exemplu, studenții), pentru a se asigura că respectă în același timp cerințele 
articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE. De fapt, aceste persoane au dreptul să 
utilizeze CEASS ca asigurare medicală completă în sensul articolelor 7 alineatul (1) și 8 
alineatul (3) din Directiva 2004/38/CE în condițiile în care nu își schimbă „reședința 
obișnuită” conform Regulamentului (CE) nr. 883/2004. În consecință, acestea se află într-o 
situație diferită în comparație cu cetățenii UE care se deplasează într-un alt stat membru cu 
scopul de a-și stabili reședința pe teritoriul acestuia pentru o perioadă nedeterminată. Aceștia 
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din urmă trebuie să dețină o asigurare medicală completă – diferită de CEASS – pentru a se 
conforma cerințelor enunțate la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE.

În ceea ce privește drepturile electorale, un cetățean al UE care se deplasează într-un alt stat 
membru are dreptul de a vota la alegerile locale și europene numai dacă își are reședința în 
statul membru respectiv, adică dacă este înregistrat ca rezident de către autoritățile statului 
membru gazdă. Legislația italiană (articolul 3 din Regulamentul 223/1989) stipulează că o 
persoană poate fi considerată rezident numai dacă își are reședința obișnuită în 
municipalitatea respectivă.

Concluzie

Conform aprecierilor Comisiei, nu există indicii potrivit cărora CEASS prezentat de studentul 
bulgar ar fi fost refuzat în momentul în care acesta a solicitat servicii medicale. Mai mult 
decât atât, utilizarea unui registru diferit pentru aceste persoane nu pare să le restricționeze 
dreptul la liberă circulație.


