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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Saksassa työskennellyt ja Saksasta eläkettä saava eläkeläinen valittaa, että hänen on edelleen 
maksettava saksalaista sairausvakuutusta (joka vähennetään hänen eläkkeestään), vaikka hän 
on muuttanut oleskelumaansa Saksasta Espanjaan, jossa hänelle on myönnetty ilmainen 
terveydenhuolto.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Asetus (EY) N:o 1408/71 koordinoi jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiä. Sen 
28 artiklassa säädetään, että eläkkeensaajalla, jolla on oikeus eläkkeeseen vain yhdessä 
jäsenvaltiossa, on sairausvakuutus hänelle eläkettä maksavassa jäsenvaltiossa, vaikka hän 
muuttaisi toiseen jäsenvaltioon. Eläkkeensaaja on uudessa asuinvaltiossaan oikeutettu tämän 
lainsäädännön mukaisiin sairausvakuutuksesta myönnettäviin luontoisetuuksiin, mutta 
eläkkeen maksavan jäsenvaltion laitoksen kustannuksella. Tämä tarkoittaa, että eläkkeen 
maksavan jäsenvaltion laitos korvaa edut tarjoavalle laitokselle eduista aiheutuneet 
kustannukset kertasuoritusperusteisesti. Korvauksen määrä on niin lähellä kuin mahdollista 
todellisia syntyneitä kustannuksia (asetuksen 574/72 95 artikla).



PE427.015v01-00 2/2 CM\785753FI.doc

FI

Tällä menettelyllä saavutetaan 28 artiklan mukaan kaksi tavoitetta:

 Ensimmäinen liittyy jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön: se ei yleensä 
mahdollista eläkkeensaajien liittymistä sairausvakuutusohjelmaan, jos heillä ei ole 
valtioon aiempaa yhteyttä (esimerkiksi työ, asuminen tai eläke). Lisäksi kansallinen 
lainsäädäntö ei tavallisesti myönnä eläkeläisille sairausetuuksia, jos he eivät enää asu 
eläkettä maksavassa valtiossa. Siksi asetuksella 1408/71 taataan, ettei eläkkeensaaja 
jää ilman sairausvakuutussuojaa muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon.

 Toisena tavoitteena on taata, että yhtä EU:n lainsäädännön perusperiaatteista, 
kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltämistä, noudatetaan uudessa asuinvaltiossa 
niin, että eläkeläinen saa sairausetuuksia samojen ehtojen mukaisesti kuin kyseisen 
valtion kansalaiset.

Näin vältetään myös terveydenhuoltopalvelun tarjoajia koskeva käytännön ongelma: 
koska jäsenvaltioita on 27, heidän on mahdotonta tietää, mitkä 
terveydenhuoltopalvelut kunkin jäsenvaltion vakuutus kattaa. Siksi 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat hoitavat kaikki vakuutetut tuntemansa 
lainsäädännön mukaisesti – myös ne, jotka ovat vakuutettuina jossain muussa 
jäsenvaltiossa.

Lisäksi asetuksen 1408/71 33 artikla antaa ulkomailla asuvan eläkkeensaajan 
terveydenhuoltokuluista vastaavalle jäsenvaltiolle oikeuden vähentää kyseiselle henkilölle 
maksamaansa eläkettä terveydenhuollosta perittävien maksujen osalta. Vähennykset lasketaan 
toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. 

Näistä säännöksistä seuraa, että vetoomuksen esittäjä, joka saa eläkettä Saksasta, on 
oikeutettu Espanjassa Espanjan lainsäädännön mukaiseen terveydenhuoltoon (taksat ja 
toimenpiteet), mutta Saksan kustannuksella. Saksalla on oikeus vähentää 
sairausvakuutusmaksut vetoomuksen esittäjälle maksamastaan eläkkeestä.

Päätelmät
Vetoomuksen esittäjän kuvaama tilanne on olemassa olevien EU:n säännösten mukainen.


