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Subiect: Petiția nr. 1919/2013 adresată de Mark Tedman, de cetățenie irlandeză, în 
legătură cu armonizarea sistemului de asistență medicală pe tot cuprinsul 
Uniunii

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, a cărui fiică de 20 de ani a suferit o hemoragie intracerebrală și un accident 
vascular cerebral în timpul unei vacanțe în Portugalia, susține că se pare că fiica sa nu ar avea 
dreptul să își continue tratamentul început în Portugalia. Problema pare să fie că ea este 
înscrisă în sistemul irlandez de asigurări de sănătate în sistem ambulatoriu și nu are dreptul la 
aceleași prestații. Fizioterapia a fost oprită, la fel ca și tratamentul de ortofonie după revenirea 
sa în Irlanda. Petiționarul ar dori să știe de ce fiica lui nu are dreptul să își continue 
tratamentul început în Portugalia în cadrul sistemului sanitar al UE. El întreabă dacă are 
dreptul legal la continuarea tratamentului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iulie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Observațiile Comisiei

Legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, însă nu armonizarea 
mecanismelor de securitate socială. Acest lucru înseamnă că fiecare stat membru este liber să 
hotărască detaliile propriului sistem de securitate socială, inclusiv ce prestații să furnizeze, 
condițiile de eligibilitate, modul în care aceste prestații sunt calculate și contribuțiile ce 
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trebuie plătite. Legislația UE, îndeosebi Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 
987/2009, instituie norme și principii comune care trebuie respectate de toate autoritățile 
naționale în aplicarea legislației naționale. Aceste norme asigură că aplicarea diverselor 
legislații naționale respectă principiile fundamentale ale egalității de tratament și 
nediscriminării. În acest fel, se asigură faptul că aplicarea diferitelor legislații naționale nu 
afectează în mod negativ persoanele care își exercită dreptul la liberă circulație în interiorul 
Uniunii Europene.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, având în vedere diferențele dintre legislațiile 
naționale în materie de securitate socială, care nu sunt rezolvate prin dispoziții de coordonare, 
deplasarea între diferite state membre ale UE poate fi mai mult sau mai puțin avantajoasă 
pentru persoana asigurată, din punctul de vedere al drepturilor la prestații de securitate 
socială, în cazuri particulare. 

În ceea ce privește prestațiile medicale, Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 
987/2009 precizează condițiile în care persoanele asigurate pot beneficia de prestații medicale 
în natură în timpul șederii în alt stat membru decât statul care este responsabil pentru 
asigurarea lor. Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 reglementează drepturile 
unei persoane asigurate și ale membrilor familiei sale care efectuează o ședere într-un stat 
membru, altul decât statul competent, la prestațiile în natură care se dovedesc necesare din 
motive medicale în timpul șederii lor, luându-se în considerare natura prestațiilor și durata 
prevăzută a șederii.

Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 oferă clarificări suplimentare privind 
conceptul de asistență necesară furnizată în statul membru de ședere. În conformitate cu 
această dispoziție, serviciile de îngrijire necesare sunt furnizate pe baza unui card european de 
asigurări sociale de sănătate (CEASS) în aceleași condiții ca și pentru resortisanții țării gazdă. 
Această dispoziție prevede în continuare o cerință care nu permite forțarea unei persoane 
asigurate în a se întoarce în statul membru competent, înainte de sfârșitul perioadei de ședere 
planificate, pentru a obține tratamentul necesar. 

Rezultă că tratamentul necesar se determină în fiecare caz în funcție de necesitatea continuării 
acestuia în statul membru de ședere și nu trebuie să fie întrerupt de necesitatea de a se întoarce 
în statul membru de origine înainte de încheierea tratamentului. Nu există nicio dispoziție în 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 sau în Regulamentul (CE) nr. 987/2009 care să definească 
durata șederii în scopul aplicării articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Cu toate 
acestea, articolul 19 se aplică numai pe perioada în care tratamentul este considerat necesar.

Prin urmare, rămâne la latitudinea medicului curant să decidă, luând în considerare situația 
medicală specifică fiecărui caz în parte, dacă condițiile de tratament necesar care împiedicau 
ca solicitantul să fie forțat să se întoarcă sunt în continuare îndeplinite sau dacă solicitantul ar 
putea primi tratament ambulatoriu în țara sa de origine.

În cazul petiționarului, fiica sa s-a deplasat în Portugalia și a fost supusă tratamentului necesar 
în timpul vacanței sale. Pe baza informațiilor furnizate, toate îngrijirile aferente diagnosticării, 
operației și terapiei imediate după operație par să fi fost necesare și, prin urmare, au fost cel 
mai probabil furnizate în conformitate cu prestațiile medicale aplicabile în Portugalia și 
reglementate între instituții făcându-se recurs la CEASS. Tratamentul ulterior ar fi putut fi 
probabil amânat și continuat în Irlanda — țara competentă în ceea ce privește asigurarea 
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medicală a fiicei petiționarului, în conformitate cu prestațiile ce i se cuvin. Acest lucru era în 
perfect acord cu dispozițiile de mai sus ale legislației UE privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială.

Concluzie

Serviciile Comisiei nu consideră că dreptul UE a fost încălcat în cazul de față. În prezent, nu 
există niciun temei juridic pentru a armoniza actualele norme ale UE privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială.


