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Tárgy: Thomas Stange, német állampolgár által benyújtott 1715/2008. számú petíció 
a szociális biztonsági rendszerekről szóló 1408/71/EGK irányelv holland és 
német hatóságok által történő feltételezett figyelmen kívül hagyásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója német állampolgár, Németországban él, de Hollandiában dolgozott, ahol 
egy munkahelyi baleset következtében munkaképtelenné vált. Hollandiából kapja a 
rokkantsági ellátását, és holland egészségbiztosítással rendelkezik. Németországi orvosi 
költségeit a holland egészségbiztosító pénztár az E-121-es nyomtatvány alapján téríti meg a 
német végrehajtó szervnek (AOK Hessen). Felesége és gyermekei a petíció benyújtóján 
keresztül kötelezően biztosítottak. A petíció benyújtójának felesége egy bizonyos időszakban 
(2006.05.01.–2008.03.31) német szociális ellátásban (ALG II) részesült. Az AOK szerint így 
kötelező németországi egészségbiztosítással rendelkezett. A németországi ALG II-
kifizetőhely viszont nem akarta elismerni ellátásra való jogosultságát és nem szándékozott 
ellátást fizetni, mivel a férje révén holland biztosítási jogviszonya volt. Végül – a petíció 
benyújtója szerint – az AOK által gyakorolt nyomás hatására 2006. május 1-jei 
visszamenőleges hatállyal mégis elismerték felesége ellátásra való jogosultságát. Az AOK így 
mind a hollandiai, mind a németországi összegeket beszedte, ami a petíció benyújtója szerint 
ellentétben áll a hatályos európai és német jogszabályokkal. Az AOK ezután azt állította, 
hogy feleségének 2008. április 1. óta nincsen biztosítása, és ezért az orvosi ellátások díjait 
vissza kell fizetnie az AOK-nak. A petíció benyújtója úgy érzi, hogy a német hatóságok 
fellépése miatt megkülönböztetésben van része, ezért az ügyben vizsgálatot és segítséget kér. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
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szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció

A petíció benyújtója német állampolgár, aki kizárólag holland rokkantsági nyugdíjban 
részesül. Feleségével és öt gyermekével Németországbanél. A petíció benyújtója és 
családja Hollandiában rendelkezik egészségbiztosítással. A petíció benyújtójának 
felesége 2006. május 1-jétől 2008. március 31-ig a „Grundsicherung für Arbeitssuchende 
– Arbeitslosengeld II (ALG II)” elnevezésű német ellátásban részesült. Az illetékes 
német hatóság, az AOK Hessen véleménye szerint egy ALG II ellátásokban részesülő 
személy esetében Németország az illetékes tagállam. Ennek megfelelően az illetékes 
német intézmény az E-108-as formanyomtatvány (Betegség vagy anyaság esetén járó 
természetbeni ellátásra való jogosultság felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló 
értesítés) útján tájékoztatta az illetékes holland intézményt arról, hogy a petíció 
benyújtójának felesége a németországi CVZ Diegem keretében rendelkezik kötelező 
egészségbiztosítással.
A petíció benyújtója kifogásolja, hogy nem tartották tiszteletben a szociális biztonsággal 
kapcsolatos koordinációra vonatkozó uniós szabályokat, mivel a felesége kétszeresen volt 
biztosított: Hollandiában és Németországban. A petíció benyújtója vitatja a 2006. május 1-
jétől 2008. március 31-ig terjedő időszakban a feleségét érintően befizetett szerződéses 
hozzájárulások levonását, hiszen felesége az említett időszakban nem volt tagja semmilyen 
holland egészségbiztosítási rendszernek, mivel a német jognak volt elsőbbsége. A petíció 
benyújtója kéri azon szerződéses hozzájárulások visszafizetését, amelyeket a felesége után az 
említett időszakban a Holland Egészségbiztosítási Tanácsnak (CVZ) befizetett.

A petíció benyújtója továbbá elpanaszolja, hogy a német AOK Hessen intézmény felszólította 
a feleségét azon egészségügyi ellátás költségeinek megtérítésére, amelyben annak ellenére 
részesült, hogy 2008. március 31. után nem rendelkezett kötelező biztosítással, mivel ekkor 
megszűnt a német ALG ellátásokra való jogosultsága.

A Bizottság észrevételei

A szociális biztonság területén hatályos uniós jog a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálását, nem pedig harmonizálását írja elő. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok szabadon 
határozhatják meg saját szociális biztonsági rendszereik részleteit, ideértve a biztosított 
ellátások típusát, a jogosultság feltételeit, az ellátások kiszámítási módját és a fizetendő 
hozzájárulások összegét is. Az uniós jog, különösen a szociális biztonsági rendszerek 
alkalmazásáról szóló 883/2004/EK rendelet közös szabályokat és elveket határoz meg, 
amelyeket a nemzeti jog alkalmazása során valamennyi nemzeti hatóságnak be kell tartania. 
Ezen szabályok biztosítják, hogy az egyes nemzeti jogszabályok alkalmazása során 
tiszteletben tartsák az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapelvét. 

A csak egy nyugdíjban részesülő személyek egészségbiztosítási jogviszonya tekintetében a 
883/2004/EK rendelet 24. cikke úgy rendelkezik, hogy az ilyen nyugdíjasok és azok 
családtagjai a tartózkodási hely szerinti tagállamban jogosultak orvosi ellátásra, a tartózkodási 
hely szerinti tagállam jogszabályaival összhangban. Az orvosi ellátás költségét a nyugdíjat 
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fizető tagállam viseli. A koordinációs szabályok biztosítják, hogy egy olyan személy és annak 
családja, akik egyébként nem lennének jogosultak egészségügyi ellátásra a tartózkodási hely 
szerinti tagállamban, mégis egészségügyi ellátásban részesüljenek abban a tagállamban, ahol 
tartózkodnak.

Azzal összefüggésben, hogy a petíció benyújtója feleségének esetleg kétszeresen kell 
hozzájárulást fizetnie a német ALG II ellátások folyósításának időszaka alatt (2006. május 1.–
2008. március 31.), az ilyen kettős hozzájárulás-fizetési kötelezettség ellentétes lenne a fent 
említett koordinációs szabályokkal, amelyek megállapítják azt az elvet, miszerint kizárólag 
egy ország jogszabályai alkalmazandók, és nem kell kettős hozzájárulást fizetni.

A Bizottság kérdésére válaszul a német hatóságok kifejtették, hogy annakidején úgy 
gondolták, hogy a német ALG II ellátásokban részesülőknek kötelezően biztosítási 
jogviszonyban kell állniuk Németországban, és az az elv alkalmazandó, miszerint egy 
személy természetbeni ellátások iránti önálló joga előnyt élvez a családtagként rá vonatkozó 
származékos joggal szemben. Következésképpen a petíció benyújtója feleségének a német 
szabályozás szerinti kötelező biztosítással kellett rendelkeznie abban az időszakban, amikor a 
német ALG II ellátásokban részesült. A kettős hozzájárulás-fizetés elkerülése érdekében a 
német intézmény az E-108-as formanyomtatvány útján tájékoztatta a holland intézményt 
Németország illetékességéről.

A Bizottság felszólította a holland hatóságokat, hogy nyújtsanak felvilágosítást azon 
hozzájárulásokról, amelyekkel a petíció benyújtója a feleségét érintően az egészségügyi 
ellátásról szóló holland jogszabály (Zorgverzekeringswet; a továbbiakban: „Zvw”) 69. cikke 
értelmében tartozik. A holland hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a holland 
CVZ intézmény időközben megállapította, hogy a petíció benyújtója nem köteles befizetni 
Zvw 69. cikke szerinti hozzájárulásokat a felesége után a 2006. május 1-jétől 2008. március 
31-ig terjedő időszakra nézve. A holland hatóságok kijelentették, hogy a petíció 
benyújtójának összesen 3.526,00 eurót fognak megtéríteni, ami magában foglalja a törvényes 
kamatot, valamint hogy értesítették a petíció benyújtóját, és elnézést kértek az akta 
késedelmes feldolgozásáért.

Azon panaszt illetően, amelyet követően a német AOK Hessen intézmény az egészségügyi 
ellátás megtérítésére kérte a petíció benyújtójának feleségét – aki anélkül részesült ezen 
ellátásban, hogy 2008. március 31. után kötelező biztosítással rendelkezett volna –, a német 
hatóságok azt a választ adták a Bizottságnak, hogy a megtérítésre vonatkozó eljárást már 
elindították, de időközben leállították. A hatóságok kifejtették, hogy a német ALG II 
ellátásokra való jogosultságának 2008. március 31-i hatállyal történő megszűnését követően a 
petíció benyújtójának felesége még azelőtt részesült németországi egészségügyi ellátásban, 
hogy a német intézmény kézhez kapta volna az E-121-es formanyomtatványt (A nyugdíjasok 
és családtagjaik nyilvántartásba vételéről szóló igazolás). Mivel a holland intézmény részéről 
bizonyos időt vett igénybe az említett nyomtatvány megküldése a német intézmény számára, a 
német intézmény tévesen úgy vélte, hogy erre az időszakra nézve nem állt fenn biztosítási 
jogviszony. 

Következtetések

A Bizottság véleménye szerint a holland és a német intézmények a szociális biztonsági 
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rendszerek koordinálására vonatkozó uniós jog elveinek megfelelően oldották meg a petíció 
benyújtójának kéréseit.


