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Przedmiot: Petycja 0334/2009, którą złożył H.K. (Niemcy) w sprawie swoich problemów 
związanych z refundacją wydatków na leki i lekarzy w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Od wielu lat składający petycję posiada drugi dom w Hiszpanii, gdzie on i jego żona spędzają 
część każdego roku. Do tej pory parze świadczono tylko usługi medyczne wymagane 
na mocy formularza E111 oraz przez niemiecki fundusz dodatkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Obecnie władze hiszpańskie poinformowały składającego petycję, że kosztów 
długotrwałego leczenia nie można już pokrywać w oparciu o formularz E111 i musi on 
przedłożyć formularz E121. Składający petycję kwestionuje zasadność wniosku władz 
hiszpańskich, ponieważ formularz E121 wiąże się z zameldowaniem w Hiszpanii i tym 
samym zmianą statusu podatkowego. Dlatego składający petycję zwraca się do Parlamentu 
o zajęcie się tą sprawą. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 16 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Przepisy wspólnotowe w zakresie ubezpieczenia społecznego przewidują koordynację, lecz 
nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie ma swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących szczegółów krajowego 
systemu zabezpieczenia społecznego, a w szczególności decyduje o tym, kto jest uprawniony 
do ubezpieczenia na mocy ustawodawstwa krajowego, jakie świadczenia są przyznawane i na 
jakich warunkach oraz ile składek należy uiścić. Jednak w prawie unijnym, zwłaszcza 
w rozporządzeniach (EWG) nr 1408/71 i 574/72, ustanowiono wspólne przepisy i zasady, 
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które muszą być przestrzegane podczas stosowania przepisów krajowych. Celem tych 
przepisów jest dopilnowanie, by stosowanie przez poszczególne państwa różnych
ustawodawstw krajowych nie było niekorzystne dla osób korzystających z przysługującego 
im prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej. 

Co się tyczy świadczeń chorobowych, w rozporządzeniach (EWG) nr 1408/71 i 574/72 
określono szczegółowe zasady dotyczące uzyskania przez emerytów i rencistów prawa 
do świadczeń chorobowych, w przypadku gdy przebywają oni lub zamieszkują w państwie 
członkowskim innym niż właściwe.

Osoba, która przebywa czasowo w innym państwie członkowskim, jest uprawniona 
do otrzymania niezbędnych świadczeń w razie choroby zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego pobytu, w imieniu właściwego państwa członkowskiego. Europejska karta 
ubezpieczenia zdrowotnego stanowi dowód posiadania takich uprawnień. Komisja 
Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących zdefiniowała 
pojęcie „niezbędnej opieki” jako opieki zdrowotnej udzielanej w celu uniknięcia sytuacji, 
w której osoba ubezpieczona byłaby zmuszona do powrotu do właściwego państwa 
członkowskiego przed planowanym zakończeniem pobytu, aby poddać się wymaganemu 
leczeniu, a także w celu umożliwienia osobie ubezpieczonej dalszego pobytu przy 
zapewnieniu bezpieczeństwa pod względem świadczeń medycznych oraz z uwzględnieniem 
planowanego czasu pobytu (Decyzja 1941).

Emeryci i renciści, którzy zmieniają miejsce zamieszkania, przenosząc się do państwa 
członkowskiego innego niż to, które wypłaca ich emerytury i renty, są uprawnieni 
do wszystkich usług zdrowotnych przewidzianych w ustawodawstwie państwa 
członkowskiego miejsca zamieszkania i świadczonych przez nie w imieniu państwa 
członkowskiego wypłacającego emeryturę lub rentę. W celu uzyskania tych świadczeń emeryt 
lub rencista musi przedłożyć formularz E121 w instytucji ds. ubezpieczeń zdrowotnych 
w państwie członkowskim miejsca zamieszkania.

W ramach rozporządzenia nr 1408/71 pojęcie „miejsca zamieszkania” należy rozumieć jako 
miejsce, które dla danej osoby stanowi centrum jej interesów życiowych. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości2 wyjaśnił niektóre kryteria określające miejsce zamieszkania osoby 
ubezpieczonej: długość i cel nieobecności, powody przemieszczania się, zamiary danej osoby 
itd.

Przy uwzględnieniu powyższego orzecznictwa emeryt lub rencista nie zmienia miejsca 
zamieszkania, jeśli nie ma zamiaru przeprowadzić się na stałe do innego państwa 
członkowskiego i chce powrócić do swojego kraju pochodzenia, bez względu na okres pobytu 
za granicą.

W opinii służb Komisji Europejskiej składający petycję nie musi rejestrować 
się w hiszpańskiej instytucji ds. ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie formularza E121, 
jeśli jego pobyt w Hiszpanii trwa jedynie 6 miesięcy rocznie. Zarówno on, jak i jego żona 
powinni mieć możliwość uzyskania niezbędnej opieki podczas pobytu w Hiszpanii na 

                                               
1 Dz.U. L 104 z 8.4.2004.
2 Wyroki z dnia 8.2.1992 r., C-102/91 i z dnia 17.2.1977 r., 76/76.
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podstawie ważnej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego wydanej przez niemiecki 
fundusz zdrowotny, do którego należy składający petycję.

Komisja Europejska konsultuje się z właściwymi władzami krajowymi w celu dalszego 
zbadania przedmiotowej sprawy i przekaże Parlamentowi stosowne informacje.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Przepisy wspólnotowe w zakresie ubezpieczenia społecznego przewidują koordynację, lecz 
nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie ma swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących szczegółów krajowego 
systemu zabezpieczenia społecznego, a w szczególności decyduje o tym, kto jest uprawniony 
do ubezpieczenia na mocy ustawodawstwa krajowego, jakie świadczenia są przyznawane i na 
jakich warunkach oraz ile składek należy uiścić. Jednak w prawie unijnym, zwłaszcza 
w rozporządzeniach (WE) nr 883/2004 i 987/2009, ustanowiono wspólne przepisy i zasady, 
które muszą być przestrzegane podczas stosowania przepisów krajowych. Celem tych 
przepisów jest zapewnienie, że stosowanie przez poszczególne państwa różnych 
ustawodawstw krajowych nie jest niekorzystne dla osób korzystających z przysługującego im 
prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej.

Co się tyczy świadczeń chorobowych, w rozporządzeniach (WE) nr 883/2004 i 987/2009 
określono szczegółowe zasady dotyczące uzyskania przez emerytów i rencistów prawa 
do świadczeń chorobowych, w przypadku gdy przebywają oni lub zamieszkują w państwie 
członkowskim innym niż właściwe.

Osoba, która przebywa czasowo w innym państwie członkowskim, jest uprawniona 
do otrzymania niezbędnych świadczeń w razie choroby zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego pobytu, w imieniu właściwego państwa członkowskiego. Europejska karta 
ubezpieczenia zdrowotnego stanowi dowód posiadania takich uprawnień. Komisja 
Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego zdefiniowała 
pojęcie „niezbędnej opieki” jako opieki zdrowotnej udzielanej w celu uniknięcia sytuacji,
w której osoba ubezpieczona byłaby zmuszona do powrotu do właściwego państwa 
członkowskiego przed planowanym zakończeniem pobytu, aby poddać się wymaganemu 
leczeniu, a także w celu umożliwienia osobie ubezpieczonej dalszego pobytu przy 
zapewnieniu bezpieczeństwa pod względem świadczeń medycznych oraz z uwzględnieniem 
planowanego czasu pobytu (Decyzja S31).

Emeryci i renciści, którzy zmieniają miejsce zamieszkania, przenosząc się do państwa 
członkowskiego innego niż to, które wypłaca ich emerytury i renty, są uprawnieni 
do wszystkich usług zdrowotnych przewidzianych w ustawodawstwie państwa 
członkowskiego miejsca zamieszkania i świadczonych przez nie w imieniu państwa 
członkowskiego wypłacającego emeryturę lub rentę. W celu uzyskania tych świadczeń emeryt 
lub rencista musi przedłożyć dokument S1 w instytucji ds. ubezpieczeń zdrowotnych 
w państwie członkowskim miejsca zamieszkania.

W ramach rozporządzenia (WE) nr 883/2004 pojęcie „miejsca zamieszkania” należy 

                                               
1 Dz.U. C 106 z 24.4.2010.
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rozumieć jako miejsce, które dla danej osoby stanowi centrum jej interesów życiowych. 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości1 przedstawił niektóre kryteria określające miejsce 
zamieszkania osoby ubezpieczonej: długość i cel nieobecności, powody przemieszczania się, 
zamiary danej osoby itd. Kryteria te zostały włączone do art. 11 rozporządzenia 987/2009, 
który ustanawia wytyczne dla instytucji umożliwiające ustalenie miejsca zamieszkania danej 
osoby.

Przy uwzględnieniu orzecznictwa i treści art. 11 rozporządzenia 987/2009 emeryt lub rencista 
nie zmienia miejsca zamieszkania, jeśli nie ma zamiaru przeprowadzić się na stałe do innego 
państwa członkowskiego i chce powrócić do swojego kraju pochodzenia, bez względu na 
okres pobytu za granicą.

W opinii Komisji Europejskiej składający petycję nie powinien mieć obowiązku 
rejestrowania się w hiszpańskiej instytucji ds. ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie 
dokumentu S1 (dawniej formularza E121), jeśli jego pobyt w Hiszpanii trwa jedynie 
6 miesięcy rocznie, a centrum jego interesów życiowych pozostaje w Niemczech. Zarówno 
on, jak i jego żona powinni mieć możliwość uzyskania niezbędnej opieki podczas pobytu 
w Hiszpanii na podstawie ważnej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego wydanej 
przez niemiecki fundusz zdrowotny, do którego należy składający petycję.

Wnioski

Komisja dwukrotnie przeprowadziła korespondencję z władzami Hiszpanii w celu 
przedyskutowania sprawy przedstawionej przez składającego petycję. Ostatecznie władze 
Hiszpanii zgodziły się z dokonaną przez Komisję interpretacją rozporządzeń UE w dziedzinie 
ubezpieczenia społecznego w tej sprawie. Zgadzają się one, że emeryt lub rencista z innego 
państwa członkowskiego jest uprawniony do korzystania z europejskiej karty ubezpieczenia 
zdrowotnego w celu otrzymania niezbędnej opieki zdrowotnej podczas pobytu w Hiszpanii, 
pod warunkiem że Hiszpania nie jest jego „miejscem zwykłego pobytu” w rozumieniu 
rozporządzeń. Jest to kwestia, którą należy rozważać w świetle faktów określających osobistą 
sytuację danej osoby. 

Za świadczenie opieki zdrowotnej w Hiszpanii odpowiadają władze regionalne. Krajowe 
władze Hiszpanii zaproponowały, że we współpracy z regionalnymi organami Walencji ds. 
opieki zdrowotnej przeanalizują konkretne fakty dotyczące wniosku o złożenie dokumentu S1 
w przypadku składającego petycję. Składający petycję nie wyraża jednak zgody na 
ujawnienie jego tożsamości, w związku z czym takie postępowanie wyjaśniające nie może się 
odbyć. 

Komisja wyraża zadowolenie, że na szczeblu państwowym władze Hiszpanii mają 
świadomość właściwego stanowiska prawnego wobec dopuszczalnego korzystania 
z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV. II), otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Komisja opisała przepisy UE w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

                                               
1 Wyroki z dnia 8.2.1992 r., C-102/91 i z dnia 17.2.1977 r., 76/76.
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w swoim komunikacie z dnia 8 października 2010 r. Dostęp do prywatnych systemów opieki 
zdrowotnej w państwach członkowskich nie jest uregulowany w prawie UE. Przepisy UE, 
w szczególności rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009, przewidują koordynację 
systemów zabezpieczenia społecznego, które podlegają ustawodawstwu krajowemu państw 
członkowskich. Przepisy te nie przewidują jednak harmonizacji krajowych systemów 
zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo członkowskie może samodzielnie 
określać szczegóły krajowego systemu zabezpieczenia społecznego. W związku z tym 
zastosowanie wobec osoby podlegającej przepisom UE, w następstwie zmiany okoliczności 
osobistych, przepisów krajowych, które są mniej korzystne w kontekście świadczeń 
zabezpieczenia społecznego, może zasadniczo być zgodne z wymogami prawa UE. Przepisy 
te muszą być jednak stosowane na równi wobec obywateli danego państwa członkowskiego 
i obywateli innych państw członkowskich. 

Unijne zasady koordynacji w zakresie uzyskania przez emerytów i rencistów prawa do 
świadczeń chorobowych w państwie członkowskim innym niż właściwe zostały wyjaśnione 
we wcześniejszej korespondencji. Komisja przypomina, że zgodnie z tymi przepisami 
podczas tymczasowego pobytu w Hiszpanii składający petycję i jego żona są uprawnieni do 
otrzymywania niezbędnych świadczeń w razie choroby w imieniu Niemiec na podstawie 
europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo to umożliwia takim osobom 
otrzymywanie niezbędnych świadczeń w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej 
w Hiszpanii na takich samych warunkach co osoby ubezpieczone w tym kraju. Zakres 
refundowanych świadczeń oraz poziom refundacji zależą od przepisów hiszpańskiego 
ustawodawstwa i w związku z tym mogą się różnić od tego, co jest przewidziane w prawie 
niemieckim. Ponadto nie wszystkie usługi opieki zdrowotnej muszą być uznane za niezbędne, 
a europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje wyłącznie niezbędną opiekę 
zdrowotną. Jak zacytowano we wcześniejszej korespondencji, pojęcie „niezbędnej opieki” 
zostało zdefiniowane przez Komisję Administracyjną ds. Koordynacji Systemów 
Zabezpieczenia Społecznego (Decyzja S31). Z dokonanej przez hiszpańskiego lekarza oceny 
sprawy składającego petycję można by wnioskować, że opieka zdrowotna otrzymana przez 
niego lub jego żonę w Hiszpanii przestała spełniać warunki niezbędnej opieki.

W takim przypadku zgodnie z przepisami UE w zakresie koordynacji osoba ubezpieczona 
zamieszkująca w państwie członkowskim, która chce otrzymywać opiekę medyczną w innym 
państwie członkowskim, może ubiegać się o wcześniejsze zezwolenie (formularz S2), które 
jest wydawane z wyprzedzeniem przez właściwą instytucję w państwie członkowskim, gdzie 
dana osoba jest ubezpieczona. Procedura stosowana w takich przypadkach jest określona 
w art. 26 rozporządzenia (WE) nr 987/2004. Po zatwierdzeniu świadczenie chorobowe jest 
refundowane przez właściwą instytucję zgodnie z warunkami i stawkami refundacji 
obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym świadczenie zostało udzielone.
Procedura zwrotu kosztów odbywa się między instytucjami danych państw członkowskich.

Powyższe możliwości są obecnie dostępne dla składającego petycję zgodnie z unijnymi 
przepisami w zakresie koordynacji, przy założeniu, że jego miejscem zamieszkania pozostają 
Niemcy. Pojęcie „miejsca zamieszkania” dla celów prawodawstwa UE dotyczącego 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostało wyjaśnione w odpowiedzi Komisji 
z dnia 8 października 2010 r. Jeśli składający petycję przeniósłby swoje miejsce zamieszkania 

                                               
1 Dz.U. C 106 z 24.4.2010.
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do Hiszpanii, byłby uprawniony do otrzymywania wszystkich usług zdrowotnych 
przewidzianych przez tamtejsze ustawodawstwo. Koszty tej opieki zdrowotnej byłyby 
pokrywane przez właściwą instytucję w Niemczech. Należy zwrócić uwagę na to, że zmiana 
miejsca zwykłego pobytu do celów otrzymywania świadczeń z tytułu ubezpieczeń 
społecznych nie musi pociągać za sobą zmiany sytuacji podatkowej emeryta lub rencisty, 
a określenie sytuacji podatkowej wymagałoby dokonania oddzielnej oceny przez właściwe 
władze.

Możliwości oferowane przez rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 nie stanowią 
przeszkody dla stosowania art. 56 TFUE w sprawie składającego petycję. Obszerne
orzecznictwo1 Trybunału Sprawiedliwości w sprawie stosowania art. 56 do opieki zdrowotnej 
zostało ujednolicone w przyjętej niedawno dyrektywie 2011/24/UE2 w sprawie stosowania 
praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Niezależnie od praw przysługujących 
im na mocy tych rozporządzeń, pacjenci mają również prawo do zwrotu kosztów opieki 
udzielonej za granicą na podstawie orzecznictwa skodyfikowanego w dyrektywie. Prawo to 
dotyczy tylko usług medycznych, do których otrzymywania pacjenci są uprawnieni we 
własnym kraju. Państwa członkowskie mogą również uzależnić zwrot kosztów takiej opieki 
zdrowotnej od otrzymania wcześniejszej zgody na niektóre usługi medyczne. Pacjenci muszą 
pokryć koszty leczenia i mają prawo do zwrotu kosztów do wysokości kosztu danej usługi 
medycznej w swoim kraju, przy czym zwracana kwota nie może przekroczyć rzeczywistego 
kosztu usługi, chyba że dane państwo członkowskie zadecyduje o zwrocie kosztów w pełnej 
wysokości. Przedmiotowa dyrektywa ma zostać przetransponowana przez państwa 
członkowskie do 25 października 2013 r., w związku z tym systemy krajowe mogą nie być 
jeszcze dostosowane do jej przepisów. Państwa członkowskie są jednak już teraz 
zobowiązane do transponowania orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego 
swobody świadczenia usług w tej dziedzinie.

Podsumowanie

Komisja jest zdania, że na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego 
składający petycję ma obecnie możliwość uzyskania niezbędnej opieki podczas pobytu 
w Hiszpanii na takich samych warunkach co osoby ubezpieczone w tym kraju. Składający 
petycję powinien również mieć możliwość ubiegania się o wcześniejsze zezwolenie 
(formularz S2) u właściwych władz niemieckich dotyczące planowanej opieki zdrowotnej 
w Hiszpanii. Jeśli składający petycję zdecyduje się na przeniesienie swojego miejsca 
zamieszkania do Hiszpanii, powinien być uprawniony do otrzymywania wszystkich 
publicznych usług zdrowotnych na takich samych warunkach co hiszpańscy emeryci 
i renciści. Niezależnie od tych praw emeryt lub rencista może ubiegać się o zwrot kosztów 
poniesionych na leczenie w Hiszpanii w swojej instytucji ubezpieczeń na wypadek choroby 
w Niemczech na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w sprawie stosowania 
art. 56 TFUE. 

Składający petycję nie kwestionuje zgodności z prawem działań władz hiszpańskich, tylko 
przedstawia sugestie dotyczące udoskonalenia unijnych przepisów. Obecne prawo UE 
w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostało jednak skonstruowane 

                                               
1 Sprawy C-158/96 Kohll [1998] Zb. Orz. I-01931 i C-120/95 Decker [1998] Zb. Orz. I-01831.
2 Dz.U. L 88 z 4.4.2011.
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w taki sposób, aby koordynować, a nie harmonizować ustawodawstwa krajowe, i jako takie 
musi być przestrzegane przez władze krajowe. 

Na podstawie informacji otrzymanych od władz hiszpańskich i składającego petycję Komisja 
nie stwierdziła żadnego naruszenia prawa UE.


