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Tárgy: Alberto Puglia olasz állampolgár által benyújtott 1644/2012. számú petíció a 
németországi betegségbiztosításához kapcsolódó problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olasz állampolgár, de Németországban él. Mind Németországból, mind 
Olaszországból kap nyugdíjat. A petíció benyújtója az E121 nyomtatvány müncheni 
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) betegbiztosítóhoz való benyújtásával kérelmezte 
betegbiztosítását. A petíció benyújtóját megműtötték, ezt követően pedig a számlán az állt, 
hogy nem volt betegbiztosítása. A petíció benyújtója szerint neki Németországban van 
betegbiztosítása, és közli, hogy a német hatóságok megsértették többek között a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004 és 987/2009 rendeleteket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

A Bizottsághoz 2012. november 30-án már érkezett egy azonos tartalmú petíció a petíció 
benyújtójától. A petíció benyújtójának továbbították a szociális biztonság terén érvényes 
uniós jogszabályokra, nevezetesen a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletre, valamint 
ezek keretén belül a két országból nyugdíjban részesülő személyek esetében érvényes 
egészségügyi ellátási szabályokra vonatkozó magyarázatokat.

Ezeknek megfelelően a 883/22204/EK rendelet 24. cikke alapján a petíció benyújtójához 
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hasonló helyzetben levő nyugdíjasok jogosultak a lakóhelyük szerinti állam jogszabálya által 
biztosított valamennyi természetbeni egészségügyi juttatásra. Annak érdekében, hogy a 
lakóhelye szerinti tagállamban uniós szabályozás szerint egészségügyi ellátásban részesüljön, 
a nyugdíjasnak a biztosítás szerinti tagállam illetékes intézménye által kibocsátott E121 
nyomtatványt (jelenleg S1 nyomtatvány) kell benyújtania a lakóhelye szerinti állam 
intézményéhez. A lakóhely szerinti államból kapott ellátások összegét a biztosítás szerinti 
tagállam illetékes intézménye visszatéríti a lakóhely szerinti tagállamnak (a 883/2004/EK 
rendelet 35. cikkének értelmében).

A fenti jogszabályok alapján a Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy Németország a 
petíció benyújtója esetében helytelenül alkalmazta az uniós szabályokat. Mivel eredetileg a 
tagállamoknak kell gondoskodniuk az uniós jog megfelelő alkalmazásáról, a Bizottság 
kapcsolatba lépett a német hatóságokkal, hogy további felvilágosítást kérjen a petíciót 
benyújtójával szemben alkalmazott gyakorlatról.

2013. július 3-i válaszukban a német hatóságok elismerték, hogy a petíció benyújtója esetében 
az uniós jogot helytelenül alkalmazták, és tájékoztattak arról, hogy időközben a petíció 
benyújtója által benyújtott S1 nyomtatványt a német intézmény elismerte. A német hatóságok 
ezenkívül tájékoztatták a Bizottságot, hogy jelenleg felülvizsgálat alatt állnak azok a nemzeti 
eljárások, amelyek szabályozzák a két tagállamból nyugdíjban részesülő személyek S1 
nyomtatvány benyújtásával történő, egészségügyi ellátásra vonatkozó kérelmét. A Bizottság 
tájékoztatta a petíció benyújtóját a német hatóságok által szolgáltatott információkról. 

Következtetés

A Bizottsághoz nem érkezett hasonló panasz Németországgal kapcsolatban. Úgy tűnik, a 
petíció benyújtójának ügye egyedi eset, és nem az uniós jogszabály Németország általi 
általános helytelen alkalmazásáról van szó. Következésképpen a Bizottság nem tartja 
indokoltnak jogsértési eljárás megindítását Németország ellen. A Bizottság úgy véli, hogy a 
petíció benyújtójának panaszát kedvezően orvosolták, ezért az ügy lezártnak tekinthető.


