
CM\785753PL.doc PE427.015v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

19.06.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 1753/2008, którą złożyła V.T.L. (Hiszpania), w sprawie niemieckiego 
ubezpieczenia chorobowego

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która pracowała w Niemczech i pobiera niemiecką emeryturę, skarży się, 
że musi nadal opłacać niemieckie ubezpieczenie chorobowe (bezpośrednio odliczane od 
emerytury), choć zmieniła kraj pobytu z Niemiec na Hiszpanię i tam ma bezpłatną opiekę 
zdrowotną.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 30 marca 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 koordynuje krajowe systemy ubezpieczeń społecznych 
państw członkowskich i w art. 28 gwarantuje, że emeryt, który otrzymuje emeryturę tylko
z jednego państwa członkowskiego, nadal jest objęty ubezpieczeniem chorobowym 
w państwie członkowskim, które wypłaca mu emeryturę, nawet jeżeli przeniesie się on do 
innego państwa członkowskiego. W nowym państwie członkowskim zamieszkania jest on 
upoważniony do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podlegających legislacji tego 
państwa członkowskiego, jednakże w wymiarze określonym przez instytucję państwa 
członkowskiego, w którym ubezpieczenie jest wypłacane. To oznacza, że instytucja państwa 
członkowskiego, która wypłaca emeryturę, zwraca ostatecznie kwotę świadczeń instytucji, 
która udziela tych świadczeń, na podstawie ryczałtu, możliwie najbliższego rzeczywiście 
poniesionym wydatkom (art. 95 rozporządzenia 574/72).

Procedura ta zgodnie z art. 28 spełnia dwojaki cel:
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 Pierwszy cel odnosi się do prawa krajowego w państwie członkowskim: często 
uniemożliwia ono emerytom przystąpienie do systemu ubezpieczeń zdrowotnych, 
jeżeli nie mieli oni wcześniejszych związków z danym państwem (np. praca, pobyt, 
ubezpieczenie). Równocześnie, na mocy samego prawa krajowego, emeryci 
generalnie przestają być ubezpieczeni na wypadek choroby, jeżeli nie przebywają już
w państwie, które wypłaca emeryturę. Rozporządzenie 1408/71 zapewnia zatem, że 
emeryci nie zostaną pozbawieni ubezpieczenia na wypadek choroby, jeżeli zadecydują 
przenieść się do innego państwa członkowskiego.

 Drugim celem jest zagwarantowanie przestrzegania fundamentalnej zasady prawa UE
w nowym państwie członkowskim zamieszkania, tj. zasady niedyskryminacji ze 
względu na narodowość, ponieważ emeryt będzie otrzymywał świadczenia na 
wypadek choroby na tych samych zasadach, jak obywatele tego kraju. 

Cel ten pozwala również uniknąć bardzo praktycznego problemu dla pracowników 
służby zdrowia: w sytuacji, w której występuje 27 państw członkowskich, niemożliwe 
jest posiadanie wiedzy o tym, jaki rodzaj leczenia wchodzi w zakres ubezpieczenia 
innego państwa członkowskiego. Dlatego pracownicy służby zdrowia w przypadku 
każdego ubezpieczonego postępują według znanych im przepisów prawa, nawet jeżeli 
dana osoba jest ubezpieczona w innym państwie członkowskim.

Ponadto art. 33 rozporządzenia 1408/71 uprawnia państwo członkowskie, które jest 
odpowiedzialne za koszty opieki zdrowotnej udzielonej emerytowi mieszkającemu za granicą, 
do dokonywania potrąceń z emerytury wypłacanej danemu emerytowi w celu pokrycia 
kosztów opieki zdrowotnej. Wysokość tych potrąceń jest ustalana zgodnie z ustawodawstwem 
właściwego państwa członkowskiego. 

Z powyższych przepisów wynika, że składająca petycję, która otrzymuje niemiecką 
emeryturę, jest uprawniona do opieki zdrowotnej w Hiszpanii zgodnie z ustawodawstwem 
hiszpańskim (opłaty i procedury), jednakże na koszt Niemiec. Niemcy są uprawnione do 
potrącania składki na ubezpieczenie chorobowe z emerytury wypłacanej składającej petycję.

Wnioski
Sytuacja opisana przez składającą petycję jest zgodna z obowiązującymi przepisami UE.


