
CM\661035HU.doc PE 382.501v02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Petíciós Bizottság

23.3.2007

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Tárgy: Az Antonia Millmann, német állampolgár által benyújtott, 0315/2006 sz. 
petíció a „Zorgverzekering” hollandiai nyugdíjából való visszatartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának Németországban van társadalombiztosítása, nyugdíját azonban 
Hollandiából kapja, amelyből egy összeg, az úgynevezett „Zorgverzekering” (egészségügyi
hozzájárulás) hónapok óta visszatartásra kerül. Érdeklődésére német társadalombiztosítójánál 
megerősítették, hogy ő csak ott biztosított. Hollandiában való érdeklődésére kielégítő választ 
nem kapott. Elbizonytalanított arra vonatkozóan, hogy lehet-e két országban egyidejűleg 
társadalombiztosítása, és az ügy vizsgálatát kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. december 12-én kapott válasz.

„I. Háttér/A tények összefoglalása/Előzmények
A petíció benyújtója német állampolgár, és Németországban lakik. A petíció benyújtója 1967 
óta rendelkezik Németországban betegségbiztosítással (AOK Hessen). Holland nyugdíjat kap. 
A holland hatóságok 2006. január 1-jétől kezdődően betegségbiztosítás miatt levontak a 
petíció benyújtójának holland nyugdíjából.

II. A panasz
A petíció benyújtja azt kérdezi, lehetséges-e, hogy két országban – Németországban és 
Hollandiában – rendelkezik betegségbiztosítással. A német betegségbiztosító intézményétől 
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kapott tájékoztatás szerint Németországban biztosított. A Hollandiában való érdeklődésére 
azonban nem kapott kielégítő választ.

III. A Bizottság észrevételei a petíció benyújtójának állításaival kapcsolatban
2006. január 1-jétől hatályba lépett az új holland betegségbiztosítási törvény. Ez a jog új 
kötelező betegségbiztosítási rendszert vezet be, amely a Hollandiában lakóhellyel rendelkező 
vagy ott dolgozó összes személyre nézve kötelezően alkalmazandó. Ez az új 
betegségbiztosítási rendszer eltörli a holland jogszabályokban korábban meglevő 
különbségtételt a kötelező betegségbiztosítási rendszer (Ziekenfondswet) – amely kizárólag a 
bizonyos szintet el nem érő jövedelmű személyekre vonatkozott – és a magán 
betegségbiztosítás között, amely a Ziekenfondswet alá nem tartozó személyekre vonatkozott.

Az új holland betegségbiztosítási törvény a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen 
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK 
tanácsi rendelet1 hatálya alá tartozik.

Ez a rendelet és annak 574/72/EGK végrehajtási rendelete nem helyettesíti egyetlen európai 
rendszerrel a meglevő szociális biztonsági rendszereket. A szociális biztonsági rendszerek 
harmonizálása helyett a nemzeti rendszerek puszta koordinációját írják elő. Más szóval 
minden tagállam szabadon meghatározhatja a nemzeti szociális biztonsági rendszerének 
részleteit, azaz hogy a jogszabályok szerint ki biztosított, milyen ellátásokat nyújtanak és 
milyen feltételekkel, hogyan számítják ki ezeket az ellátásokat, és mennyi járulékot kell 
fizetni. Az 1408/71/EGK rendelet és annak 574/72/EGK végrehajtási rendelete közös 
szabályokat és elveket határoz meg, amelyeket a nemzeti jog alkalmazásakor tiszteletben kell 
tartani.

Az 1408/71/EGK rendelet egy sor szabályt állapít meg, amelyek meghatározzák az egynél 
több nyugdíjat kapó vagy a nyugdíjat kifizető tagállamon kívüli lakóhellyel rendelkező 
nyugdíjasok egészségügyi ellátásra való jogosultságát. Ezek a szabályok azt is 
meghatározzák, melyik tagállam felelős pénzügyi szempontból a nyugdíjasnak nyújtott 
egészségügyi ellátás költségeiért.

Az 1408/71/EGK rendelet 27. cikke szerint az a nyugdíjas, aki két vagy több nyugdíjat kap, 
beleértve a lakóhelye szerinti tagállamból kapott nyugdíjat is, a lakóhelye szerinti tagállam 
jogszabályai szerint jogosult egészségügyi ellátásra. Pénzügyi szempontból a lakóhely szerinti 
tagállam felelős az egészségügyi ellátás költségeiért, és az általa kifizetett nyugdíjból 
járulékokat tarthat vissza a betegségbiztosításra.

Az 1408/71/EGK rendelet 28. cikke előírja, hogy a valamely tagállamtól nyugdíjat kapó, de 
egy másik tagállamban lakó nyugdíjas a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályainak 
megfelelően jogosult természetbeni betegségbiztosítási ellátásokra, de a nyugdíjat fizető 
tagállam intézményének költségén. Ez utóbbi intézmény megtéríti a lakóhely szerinti tagállam 
intézményének a nyugdíjas számára nyújtott egészségügyi ellátás költségeit. Ebben a 
helyzetben az 1408/71/EGK rendelet lehetővé teszi a nyugdíjat fizető és az egészségügyi 
ellátás költségeiért pénzügyi szempontból felelős tagállam számára, hogy járulékokat szedjen 
be.

  
1HL L 149., 1971.7.5. – Az utolsó egységes szerkezetbe foglalt változat: HL L 28., 1997.1.30.
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Ennek értelmében, ha a petíció benyújtója német nyugdíjat és holland nyugdíjat egyaránt kap, 
az 1408/71/EGK rendelet 27. cikkét kell alkalmazni. Ebben a helyzetben a holland hatóságok 
nem tarthatnak vissza nyugdíjjárulékokat a holland betegségbiztosításhoz. Ha azonban a 
petíció benyújtója kizárólag holland nyugdíjat kap, az 1408/71/EGK rendelet 28. cikke 
értelmében pénzügyi szempontból Hollandia felelős a számára nyújtott egészségügyi 
ellátásért, és ennek következtében betegségbiztosítási járulékokat szedhet be.

A petíció benyújtójának leveléből nem derül ki egyértelműen, kap-e német nyugdíjat is. A 
Bizottság ezért fel fogja venni a kapcsolatot a holland hatóságokkal, és felkéri őket e kérdés 
tisztázására.

IV. Következtetések
A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet a kért információ kézhezvételét 
követően elvégzett vizsgálatának eredményeiről.

4. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott válasz:.

Millmann asszony – egy Németországban élő német állampolgár, aki holland nyugdíjat kap,
és aki kifogásolja, hogy a holland hatóságok a holland öregségi nyugdíjából havi 
betegbiztosítási járulékot tartanak vissza – által benyújtott petíciót követően a Bizottság 
szolgálatai felvették a kapcsolatot a holland hatóságokkal.

Levelükben annak ellenőrzésére kérték a holland hatóságokat, hogy a petíció benyújtója 
melyik (a német vagy a holland) jogszabály hatálya alá tartozik, mivel az 1408/71/EK 
rendelet 27. cikkének rendelkezései előírják, hogy a 2 vagy több tagállamtól nyugdíjat kapó 
nyugdíjas – beleértve lakóhelyének tagállamát – a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai 
szerint jogosult egészségügyi ellátásra.

Válaszukban a holland hatóságok közölték, hogy az illetékes holland intézmény 
megállapította, hogy a petíció benyújtója a petíció benyújtója Németország költségén jogosult 
az egészségügyi ellátásra. Ennélfogva az illetékes holland intézmény leállította a 
betegbiztosítási járulék Millmann asszony nyugdíjából történő levonását, és számára 
visszatérítette a nyugdíjából indokolatlanul visszatartott összeget.


