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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1753/2008, внесена от V. T. L., с испанско гражданство, относно 
германското здравно осигуряване.

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която е работила в Германия и получава германска пенсия, 
се оплаква, че е задължена да продължи да плаща германски здравни осигуровки (които 
се приспадат директно от пенсията й), въпреки че е сменила държавата си по 
местопребиваване от Германия на Испания, където получава безплатно здравно 
обслужване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 март 2009 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Регламент (ЕО) № 1408/71 координира националните схеми за социална сигурност на 
държавите-членки и предвижда в член 28, че  пенсионер, който получава пенсия само 
от една държава-членка продължава да бъде здравно осигурен в държавата-членка, 
която му изплаща пенсията, дори ако той се премести в друга държава-членка. В новата 
държава-членка по местопребиваване той има право на здравни обезщетения в натура 
съгласно законодателството на тази държава-членка, но за сметка на институцията на 
държавата-членка, която изплаща пенсията. Това означава, че институцията на 
държавата-членка, която изплаща пенсията накрая възстановява на институцията, която 
е предоставила обезщетенията разходите за тези обезщетения въз основа на еднократно 
плащане, което е възможно най-близко до действително извършените разходи (член 95 
от Регламент № 574/72).
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Тази процедура съгласно член 28 изпълнява двойна цел:

 Първата цел трябва да се разглежда въз основа на националното 
законодателство на държавите-членки: то често не позволява на пенсионерите да 
се обвързват към здравноосигурителна схема, ако тези пенсионери нямат 
предишна връзка с въпросната държава (напр. работа, пребиваване или пенсия). 
По същия начин, единствено съгласно националното законодателство, по 
правило, пенсионерите не продължават да бъдат здравно осигурени, ако не 
продължат да пребивават в държавата, която изплаща пенсията. Регламент № 
1408/71 следователно гарантира, че пенсионерите не остават без 
здравноосигурителна закрила, ако решат да се преместят в друга държава-
членка.

 Втората цел е да се гарантира основен принцип на правото на ЕС, т.е. принципа 
на недискриминация, основана на гражданството, в новата държава-членка по 
местопребиваване, тъй като пенсионерът ще получава обезщетения за болест в 
нея при същите условия като гражданите на въпросната държава.

Настоящата цел също така предотвратява проблем от твърде практическо 
естество за доставчиците на здравно обслужване: с 27 държави-членки е 
невъзможно да се знае кое медицинско обслужване е покрито от осигуряването в 
друга държава-членка. По тази причина доставчиците на здравно обслужване се 
отнасят към всички осигурени лица съгласно законодателството, което познават, 
дори и към онези лица, които са осигурени в друга държава-членка. 

Член 33 от Регламент № 1408/71 освен това позволява държавата-членка, която е 
отговорна за разходите за здравното обслужване, предоставено на пенсионер, 
пребиваващ в чужбина, да прави приспадания от пенсията, която изплаща на 
засегнатото лице, за да компенсира разходите за здравното обслужване. Тези 
приспадания се изчисляват в съответствие със законодателството на компетентните 
държави-членки.

От тези разпоредби следва, че вносителката на петицията, която получава германска 
пенсия, има право на здравно обслужване в Испания съгласно испанското 
законодателство (тарифи и процедури), но за сметка на Германия. На Германия е 
позволено да приспада здравноосигурителни вноски от пенсията, която изплаща на 
вносителката на петицията.

Заключения
Описаното от вносителката на петицията положение е в съответствие с действащите 
разпоредби на ЕС.


