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Tárgy: A V. T. L. spanyol állampolgár által benyújtott 1753/2008. számú petíció a német 
betegbiztosításról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Németországban dolgozott és német nyugdíjat kap, kifogásolja, 
hogy Németországban továbbra is betegbiztosítási járulékot kell fizetnie (amelyet közvetlenül 
levonnak nyugdíjából), annak ellenére, hogy lakóhelyét Németországból Spanyolországba 
helyezte át, ahol ingyenes orvosi ellátásban részesülhet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A nemzeti szociális biztonsági rendszereket összehangoló 1408/71/EGK rendelet 28. cikke 
értelmében a csak egy tagállamban nyugdíjban részesülő nyugdíjas továbbra is a nyugdíját 
folyósító tagállamban rendelkezik betegségbiztosítással, abban az esetben is, ha más 
tagállamba költözik. Az új lakóhelye szerinti tagállamban e tagállam jogszabályai szerint 
jogosult természetbeni betegbiztosítási ellátásokra, ezek költségeit azonban a nyugdíjat 
folyósító tagállam intézménye viseli. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjat folyósító tagállam 
intézménye az ellátások költségét adott esetben olyan átalány alapján téríti meg az említett 
ellátásokat biztosító intézménynek, amely a lehető leginkább megközelíti a ténylegesen 
felmerült kiadásokat (az 574/72/EGK rendelet 95. cikke).

A fenti 28. cikk szerinti eljárás kettős célt szolgál:
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 Az első cél a tagállamok nemzeti jogszabályaival függ össze, amely gyakran nem teszi 
lehetővé azon nyugdíjasok felvételét a betegbiztosítási rendszerbe, akik korábban nem 
kapcsolódtak ehhez az államhoz (pl. munka, lakóhely vagy nyugdíj révén). Ugyanígy 
a nemzeti jogszabályok szerint a nyugdíjasok betegbiztosítási jogosultsága általában
nem marad fenn, ha már nem a nyugdíjat folyósító államban élnek. Az 1408/71/EGK 
rendelet ezért biztosítja, hogy a nyugdíjas ne maradjon betegbiztosítás nélkül, ha úgy 
dönt, más tagállamba költözik.

 A másik cél az uniós jog egyik alapelvének, az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés tilalmának biztosítása az új lakóhely szerinti tagállamban, azáltal, 
hogy a nyugdíjas ugyanazon feltételekkel részesülhet betegbiztosítási ellátásokban, 
mint az adott állam állampolgárai.

Ezzel egy, az egészségügyi szolgáltatóknál felmerülő gyakorlati probléma is 
elkerülhető: 27 tagállamnál lehetetlen tudni, hogy milyen orvosi kezeléseket fedez 
valamely másik tagállam betegbiztosítása. Az egészségügyi szolgáltatók ezért 
valamennyi biztosított esetében – a más tagállamban biztosítottak esetében is – az 
általuk ismert jogszabályok szerint járnak el.

Az 1408/71/EGK rendelet 33. cikke lehetővé teszi továbbá, hogy a külföldön élő nyugdíjas 
számára nyújtott egészségügyi ellátás költségeiért felelős tagállam az érintett személy 
számára folyósítandó nyugdíjból az egészségügyi ellátás költségeinek ellentételezésére 
levonásokat alkalmazzon. A levonások összegét az illetékes tagállam jogszabályainak 
megfelelően számítják ki.

A fenti rendelkezésekből következően a petíció benyújtója, aki német nyugdíjban részesül, 
Spanyolországban a spanyol jogszabályoknak megfelelően (díjak és eljárások) jogosult 
egészségügyi ellátásra, annak költségeit azonban Németország viseli. Németország jogosult 
az általa a petíció benyújtója számára folyósítandó nyugdíjból betegbiztosítási járulékot 
levonni.

Következtetések
A petíció benyújtója által leírt helyzet összhangban áll az Európai Unió hatályos 
rendelkezéseivel.


