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1. Rezumatul petiției

Petiționarul are de câțiva ani reședința secundară în Spania, unde petrece împreună cu soția o 
parte din an. Până în prezent, cuplul a beneficiat numai de serviciile medicale necesare prin 
intermediul formularului E111 și al fondului suplimentar german pentru asigurări de sănătate. 
Autoritățile spaniole din sectorul sănătății au informat recent petiționarul că, pe termen lung, 
tratamentul medical nu va mai putea fi acoperit de formularul E111 și că acesta va trebui să 
prezinte formularul E121. Petiționarul contestă corectitudinea solicitării autorităților spaniole, 
întrucât E121 implică înregistrarea în Spania și, implicit, schimbarea statutului său fiscal, și 
solicită, prin urmare, Parlamentului European să intervină. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Dispozițiile comunitare în domeniul securității sociale prevăd coordonarea, însă nu și 
armonizarea sistemelor de securitate socială. Acest lucru înseamnă că fiecare stat membru 
este liber să stabilească detaliile privind sistemul său național de securitate socială, în special 
detaliile cu privire la persoanele care urmează să fie asigurate în temeiul legislației proprii, 
prestațiile acordate și condițiile în care acestea sunt acordate, precum și numărul contribuțiilor 
care ar trebui plătite. Cu toate acestea, legislația comunitară, în special Regulamentele (CEE) 
nr. 1408/71 și 574/72, cuprinde normele și principiile comune care trebuie respectate în 
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aplicarea legilor naționale. Scopul acestor norme este de a garanta că aplicarea diferitelor 
legislații naționale nu afectează în mod negativ persoanele care își exercită dreptul la liberă 
circulație în cadrul Uniunii Europene. 

În ceea ce privește prestațiile de boală, Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și 574/72 cuprind 
norme detaliate privind dreptul pensionarilor la prestații de boală atunci când locuiesc sau au 
reședința într-un alt stat membru decât cel competent.

O persoană are dreptul, în cursul unei șederi temporare într-un alt stat membru, la prestațiile 
de boală necesare în conformitate cu legislația statului membru de ședere, în numele statului 
membru competent. Cardul european de asigurări de sănătate face dovada acestui drept. 
Comisia administrativă pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți a definit conceptul de 
„asistență necesară” drept asistența medicală acordată în scopul de a împiedica întoarcerea 
forțată a unei persoane asigurate în statul membru competent înainte de încheierea planificată 
a șederii, pentru a beneficia de tratamentul care îi este necesar, și de a permite persoanei 
asigurate să-și continue șederea în condiții medicale sigure, ținând cont de durata de ședere 
planificată (Decizia 1941).

Pensionarii care își mută reședința într-un alt stat membru decât cel care le plătește pensia au 
dreptul la toate tipurile de asistență medicală prevăzute de legislația statului membru de 
reședință, în numele statului membru care plătește pensia. Pentru a beneficia de asistență 
medicală, pensionarul trebuie să depună un formular E121 la instituția de asigurări de sănătate 
a statului membru de reședință.

În temeiul Regulamentului nr. 1408/71, conceptul de „reședință” trebuie înțeles ca fiind locul 
în care persoana în cauză își are centrul de interese. Curtea Europeană de Justiție2 a clarificat 
unele criterii pentru determinarea reședinței unei persoane asigurate: durata și scopul absenței, 
motivele care stau la baza mutării, intenția persoanei etc.

În virtutea acestei jurisprudențe, un pensionar nu își schimbă reședința dacă nu are intenția de 
a se muta permanent într-un alt stat membru, ci intenționează să se întoarcă în țara sa de 
origine, indiferent de durata șederii sale în străinătate.

Serviciile Comisiei sunt de părere că petiționarul nu trebuie să se înregistreze la instituția 
spaniolă de asigurări de boală pe baza formularului E121 în cazul în care locuiește în Spania 
doar 6 luni pe an. Petiționarul și soția sa ar trebui să poată beneficia de asistența necesară pe 
durata șederii lor în Spania, pe baza unui card european de asigurări de sănătate valabil, 
eliberat de casa germană de asigurări de sănătate.

Comisia consultă în prezent autoritățile naționale competente pentru a investiga în continuare 
a această problemă și va informa Parlamentul în consecință.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Dispozițiile comunitare în domeniul securității sociale prevăd coordonarea, însă nu și 

                                               
1 JO L 104, 8.4.2004
2 Hotărârile în cauzele C-102/91, din 8.2.1992 și C-76/76, din 17.2.1977
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armonizarea regimurilor de securitate socială. Acest lucru înseamnă că fiecare stat membru 
este are libertatea de a decide asupra detaliilor privind propriul sistem național de securitate 
socială, în special detaliile cu privire la persoanele care urmează să fie asigurate în temeiul 
legislației proprii, care sunt prestațiile acordate și în ce condiții, precum și care este numărul 
contribuțiilor care ar trebui plătite. Totuși, legislația comunitară, în special Regulamentele 
(CE) nr. 883/2004 și 987/2009, cuprinde norme și principii comune care trebuie respectate 
atunci când se aplică legislația națională. Scopul acestor norme este de a garanta că aplicarea 
diferitelor legislații naționale nu afectează în mod negativ persoanele care își exercită dreptul 
la liberă circulație în cadrul Uniunii Europene.

În ceea ce privește prestațiile de boală, Regulamentele (CEE) nr. 883/2004 și 987/2009 
stabilesc norme detaliate privind dreptul pensionarilor la prestații de boală atunci când 
locuiesc sau au reședința într-un alt stat membru decât statul competent.

O persoană are dreptul, în cursul unei șederi temporare într-un alt stat membru, la prestațiile 
de boală necesare în conformitate cu legislația statului membru de ședere, în numele statului 
membru competent. Cardul european de asigurări de sănătate face dovada acestui drept. 
Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială a definit conceptul 
de „asistență necesară” drept asistența medicală acordată în scopul de a împiedica întoarcerea 
forțată a unei persoane asigurate în statul membru competent înainte de încheierea planificată 
a șederii, pentru a beneficia de tratamentul care îi este necesar, și de a permite persoanei 
asigurate să-și continue șederea în condiții medicale sigure, ținând cont de durata de ședere 
planificată (Decizia S31).

Pensionarii care își mută reședința într-un alt stat membru decât cel care le plătește pensia au 
dreptul la toate îngrijirile de sănătate prevăzute de legislația statului membru de reședință, în 
numele statului membru care plătește pensia. Pentru a beneficia de asistență medicală, 
pensionarul trebuie să depună un document S1 la instituția de asigurări de sănătate a statului 
membru de reședință.

În temeiul Regulamentului nr. 883/2004, conceptul de „reședință” trebuie înțeles ca fiind 
locul în care persoana în cauză își are centrul de interese. Curtea Europeană de Justiție2 a 
clarificat unele criterii pentru determinarea reședinței unei persoane asigurate: durata și scopul 
absenței, motivele care stau la baza mutării, intenția persoanei etc. Aceste criterii au fost 
incluse în articolul 11 din Regulamentul nr. 987/2009, care prevede orientări destinate 
instituțiilor pentru a le permite să stabilească unde se află reședința unei persoane.

În virtutea acestei jurisprudențe și a articolului 11 din Regulamentul nr. 987/2009, un 
pensionar nu își schimbă reședința dacă nu are intenția de a se muta permanent într-un alt stat 
membru, ci intenționează să se întoarcă în țara sa de origine, indiferent de durata șederii sale 
în străinătate.

Comisia este de părere că petiționarul nu trebuie să se înregistreze la instituția spaniolă de 
asigurări de boală pe baza documentului S1 (fostul formular E121) în cazul în care locuiește 
doar 6 luni pe an în Spania și își menține centrul de interese în Germania. Petiționarul și soția 
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sa ar trebui să poată beneficia de asistența medicală necesară pe durata șederii lor în Spania, 
pe baza unui card european de asigurări de sănătate valabil, eliberat de casa germană de 
asigurări de sănătate.

Concluzii

Comisia a avut două schimburi de corespondență cu autoritățile naționale spaniole pentru a 
discuta problema evidențiată de petiționar. Rezultatul final este că autoritățile naționale 
spaniole sunt de acord cu interpretarea Comisiei a reglementărilor UE în materie de securitate 
socială în această chestiune. Ele acceptă faptul că un pensionar dintr-un alt stat membru are 
dreptul să-și utilizeze cardul european de asigurări de sănătate pentru a acoperi serviciile 
medicale necesare pe durata șederii sale în Spania, cu condiția să nu aibă calitatea de rezident 
obișnuit în Spania în sensul acestor reglementări. Aceasta este o chestiune de fapt care trebuie 
analizată în relație cu faptele individuale valabile de la caz la caz. 

Asigurarea de asistență medicală în Spania cade în sarcina autorităților regionale. Autoritățile 
naționale spaniole s-au oferit să verifice împreună cu autoritățile regionale din Valencia din 
domeniul sănătății care este situația exactă privind cererea referitoare la un document S1 în 
cazul petiționarului. Cu toate acestea, petiționarul nu dorește să-și dezvăluie identitatea și, 
prin urmare, această verificare nu poate avea loc. 

Comisia este convinsă că, la nivel național, autoritățile spaniole sunt conștiente de poziția 
juridică corectă în ceea ce privește utilizarea permisă a cardului european de asigurări de 
sănătate.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV II), primit la 27 iunie 2012

Comisia a descris normele UE în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială în 
comunicarea din 8 octombrie 2010. Accesul la sistemele de sănătate private din statele 
membre nu este reglementat de legislația UE.  Normele UE, în special Regulamentele (CE) 
nr. 883/2004 și 987/2009, privesc coordonarea sistemelor de securitate socială care fac 
obiectul legislației naționale a statelor membre.  Mai mult, aceste norme ale UE nu privesc 
armonizarea regimurilor de securitate socială, ceea ce implică faptul că fiecare stat membru 
are libertatea de a decide asupra detaliilor privind propriul sistem național de securitate 
socială. Prin urmare, în cazul unei schimbări a circumstanțelor personale, legislația națională 
care se aplică unei persoane care intră sub incidența normelor UE, deși ar putea fi mai puțin 
favorabilă în ceea ce privește beneficiile de securitate socială, s-ar putea încadra, în principiu, 
în cerințele legislației UE.  Cu toate acestea, legislația în cauză trebuie aplicată în egală 
măsură atât cetățenilor statului membru respectiv, cât și cetățenilor unui alt stat membru.  

Normele de coordonare ale UE pentru dreptul pensionarilor la prestațiile de boală într-un alt 
stat membru decât cel competent au fost explicate în corespondența anterioară.  Comisia 
amintește că, în conformitate cu aceste norme, pe durata unei șederi temporare în Spania, 
petiționarul și soția acestuia au dreptul la prestațiile de boală necesare în numele Germaniei, 
pe baza cardul european de asigurări de sănătate.  Acest drept le permite persoanelor în 
situații similare să primească îngrijirile necesare în cadrul sistemului de sănătate public din 
Spania în aceleași condiții ca persoanele asigurate acolo.  Tipurile de asistență pentru care se 
oferă rambursare, precum și măsura în care aceasta este acordată depind de dispozițiile 
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legislației spaniole, putând, așadar, varia față de dispozițiile legislației germane.  Mai mult, nu 
toate tipurile de asistență medicală pot fi considerate necesare, iar cardul european pentru 
asigurări de sănătate acoperă doar asistența medicală necesară.  După cum s-a citat în 
corespondența anterioară, Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate 
socială a definit conceptul de „asistența medicală necesară” (Decizia S31). În urma unei 
evaluări efectuate de expertul spaniol în domeniul medical în cazul petiționarului, s-ar fi putut 
trage concluzia că asistența medicală de care au beneficiat acesta și/sau soția sa în Spania nu 
mai îndeplinea criteriile asistenței necesare. 

Într-un astfel de caz, în conformitate cu normele de coordonare ale UE, o persoană asigurată 
cu reședința într-un stat membru, care intenționează să beneficieze de asistență medicală într-
un alt stat membru, are posibilitatea de a obține o autorizație anterioară (formularul S2), care 
se eliberează anterior de către instituția competentă din statul membru în care persoana în 
cauză este asigurată.  Procedura aplicabilă în acest caz este prevăzută în articolul 26 din 
Regulamentul (CE) nr. 987/2004.  Odată primită autorizarea, prestația de boală este 
rambursată de către instituția competentă conform condițiilor și ratelor de rambursare ale 
statului membru în care a fost acordată prestația. Ca regulă generală, procedura de rambursare 
se desfășoară între instituțiile statelor membre implicate. 

Posibilitățile menționate mai sus sunt garantate petiționarului în temeiul normelor de 
coordonare ale UE, dat fiind faptul că reședința sa este în continuare în Germania.  Conceptul 
de „reședință”, în ceea ce privește legislația UE privind securitatea socială, a fost explicat în 
răspunsul Comisiei din 8 octombrie 2010.  În cazul în care petiționarul decide să își mute 
reședința în Spania, acesta ar avea dreptul la orice tip de asistență medicală oferită de 
legislația respectivă.  Costurile asistenței medicale oferite ar fi suportate de instituția 
competentă din Germania.  Trebuie menționat că schimbarea reședinței în scopul obținerii de 
beneficii privind securitatea socială nu implică neapărat schimbarea situației fiscale a 
pensionarului și că situația fiscală specifică ar necesita o evaluare separată din partea 
serviciilor competente. 

Posibilitățile oferite în condițiile Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și 987/2009 nu exclud 
aplicarea articolului 56 din TFUE în cazul petiționarului.  Jurisprudența abundentă2 a Curții 
de Justiție privind aplicarea articolului 56 privind asistența medicală a fost codificată în 
Directiva 2011/24/UE3 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale 
transfrontaliere. Independent de drepturile garantate în temeiul regulamentelor, pacienții au 
dreptul la rambursarea costurilor asistenței medicale de care beneficiază în străinătate Pe baza 
jurisprudenței codificate de directivă.  Acest drept se aplică numai tratamentului de care 
pacienții au dreptul să beneficieze în statul membru de proveniență.  De asemenea, statul 
membru poate impune, în cazul anumitor tipuri de tratamente, obținerea unei autorizații 
anterioare pentru rambursarea costurilor pentru astfel de tipuri de asistență medicală.  
Pacienții au obligația de a achita costul tratamentului și au dreptul de a beneficia de o 
rambursare care poate acoperi costurile tratamentului în cauză, dar fără a le depăși, în statul de 
proveniență, în afară de cazul când statul membru decide să ramburseze costurile totale.  
Statele membre trebuie să transpună directiva până la 25 octombrie 2013, așadar există 
                                               
1 JO C 106, 24.4.2010.
2 C-158/96 Kohll [1998] ECR I-01931 și C-120/95 Decker [1998] ECR I-01831.
3 JO L 88, 04.04.2011.
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posibilitatea ca sistemele naționale să nu fi fost încă adaptate la aceste dispoziții.  Cu toate 
acestea, statele membre au deja obligația de a aplica jurisprudența Curții de Justiție privind 
libertatea de a presta servicii în acest domeniu. 

Concluzie

Comisia este de părere că, pe baza cardului european de asigurări de sănătate, petiționarul 
poate beneficia în prezent de asistența necesară în perioada șederii sale în Spania în aceleași 
condiții ca persoanele asigurate acolo.  Petiționarul ar trebui să beneficieze de posibilitatea de 
a obține o autorizație anterioară (formularul S2) de la autoritățile competente din Germania 
pentru asistența medicală pe care intenționează să o solicite în Spania.  În cazul în care decide 
să își mute reședința în Spania, petiționarul ar trebui să aibă dreptul la orice tip de asistență 
medicală publică în aceleași condiții ca pensionarii spanioli.  Independent de aceste drepturi, 
petiționarul poate încerca să obțină rambursarea costurilor suportate de acestea pentru 
tratamentele de care a beneficiat în Spania de la instituția de asigurări în caz de boală din 
Germania, Pe baza jurisprudenței Curții de Justiție privind aplicarea articolului 56 din TFUE.  

Petiționarul nu pune la îndoială legalitatea acțiunilor întreprinse de autoritățile spaniole, ci 
prezintă sugestii privind îmbunătățirile care pot fi aduse normelor UE.  Cu toate acestea, 
legislația UE în domeniul coordonării securității sociale este întocmită în așa fel încât să 
coordoneze, și nu să armonizeze, legislațiile naționale și trebuie respectată ca atare de către 
autoritățile naționale.  

Pe baza informațiilor primite din partea autorităților spaniole și a petiționarului, Comisia nu a 
identificat nicio încălcare a legislației UE. 


