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2.9.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1715/2008, którą złożył Thomas Stange (Niemcy), w sprawie 
domniemanego nieprzestrzegania przez władze holenderskie i niemieckie 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest Niemcem mieszkającym w Niemczech, jednak uprzednio zatrudniony 
był w Holandii, gdzie stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku w miejscu pracy. 
Otrzymuje on rentę inwalidzką z Holandii i ma holenderskie ubezpieczenie zdrowotne. 
Koszty opieki medycznej w Niemczech holenderski ubezpieczyciel zwraca niemieckiemu 
funduszowi (AOK Hesja) na podstawie formularza E-121. Żona i dzieci składającego petycję 
podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w ramach tej samej polisy. W ostatnim okresie (od 
1 maja 2006 r. do 31 marca 2008 r.) żona otrzymywała niemiecki zasiłek socjalny (ALG II). 
Według AOK oznacza to, że jest ona obowiązkowo objęta niemieckim systemem 
ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak niemiecki organ wypłacający zasiłki ALG II odmówił 
uznania jej i przekazania pieniędzy, twierdząc, że jest ubezpieczona w Holandii za 
pośrednictwem męża. Według składającego petycję żonę ostatecznie przyjęto do 
niemieckiego systemu ubezpieczeń pod naciskiem AOK i ze skutkiem wstecznym od dnia 
1 maja 2006 r. Oznacza to, że AOK otrzymywał pieniądze z Holandii i z Niemiec. Składający 
petycję uważa to za naruszenie obowiązującego prawa europejskiego i niemieckiego. 
Następnie AOK stwierdził, że żona składającego petycję nie jest ubezpieczona od dnia 
1 kwietnia 2008 r. i musi zwrócić AOK koszty opieki zdrowotnej. Składający petycję uznaje 
się za osobę dyskryminowaną przez niemiecki urząd i domaga się wyjaśnień oraz pomocy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Petycja

Składający petycję jest obywatelem Niemiec i otrzymuje rentę inwalidzką z Holandii. 
Mieszka w Niemczech z żoną i pięciorgiem dzieci. Składający petycję oraz jego rodzina mają 
holenderskie ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 maja 2006 r. do 31 marca 2008 r. żona 
składającego petycję otrzymywała niemiecki zasiłek socjalny „Grundsicherung für 
Arbeitssuchende- Arbeitslosengeld II (ALG II)”. Odpowiednia niemiecka instytucja AOK 
Hesja uznała, że Niemcy są właściwym państwem członkowskim w przypadku osoby, która 
pobiera zasiłek ALG II. W związku z tym odpowiednia niemiecka instytucja poinformowała 
właściwy organ w Holandii o tym, że żona składającego petycję jest obowiązkowo objęta 
niemieckim ubezpieczeniem „CVZ Diegem”, i przekazała formularz E 108 (powiadomienie 
o zawieszeniu lub cofnięciu prawa do otrzymywania świadczeń rzeczowych z tytułu 
ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa).
Składający petycję twierdzi, że naruszono przepisy UE dotyczące koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ponieważ jego żona została podwójnie ubezpieczona: 
w Holandii i w Niemczech. Uważa on, że składki umowne płacone za żonę w okresie od 
1 maja 2006 r. do 31 marca 2008 r. zostały potrącone niesłusznie, ponieważ jego żona nie 
należała w tym okresie do żadnego holenderskiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego ze 
względu na to, że prawo niemieckie w tym przypadku miało charakter nadrzędny. Składający 
petycję zwraca się o zwrot składek umownych, które zapłacił za żonę w wyżej wymienionym 
okresie na rzecz holenderskiej Komisji ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych (CVZ).

Ponadto składający petycję uważa, że niemiecka instytucja AOK Hesja niesłusznie zażądała 
od jego żony zwrotu kosztów otrzymanej pomocy medycznej, mimo że po 31 maja 2008 r. nie 
była ona objęta ustawowym ubezpieczeniem, kiedy to wygasły jej uprawnienia do 
niemieckich świadczeń ALG.

Uwagi Komisji

Na mocy prawa UE w zakresie zabezpieczenia społecznego wprowadzono koordynację, a nie 
harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie może dowolnie ustalać szczegóły dotyczące krajowego systemu zabezpieczenia 
społecznego, w tym rodzajów przyznawanych świadczeń, kryteriów kwalifikowalności, 
metod obliczania świadczeń, jak również wysokości składek. Na mocy prawa UE, zwłaszcza 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego, ustanowiono wspólne zasady i przepisy, które muszą być przestrzegane przez 
wszystkie organy krajowe podczas wykonywania przepisów państw członkowskich. Przepisy 
te umożliwiają dopilnowanie tego, by ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich 
nie naruszały podstawowych zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji. 

Zakres opieki zdrowotnej dla osoby otrzymującej rentę na podstawie ustawodawstwa jednego 
państwa członkowskiego wyznacza artykuł 24 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, w którym 
mowa o tym, że rencista oraz członkowie jego rodziny mają prawo do opieki medycznej na 
terenie państwa członkowskiego, w którym mieszkają, na zasadach wyznaczonych przez 
ustawodawstwo tego państwa członkowskiego. Koszty opieki zdrowotnej ponosi państwo 
członkowskie, które wypłaca rentę. Zasady koordynacji służą dopilnowaniu tego, by rencista 
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i jego rodzina, którzy w innym wypadku nie mieliby prawa do świadczeń zdrowotnych na 
terenie państwa członkowskiego, w którym mieszkają, mimo wszystko otrzymali pomoc 
medyczną w tym państwie członkowskim.

Jeżeli chodzi o kwestię ewentualnego podwójnego opłacania składek za żonę składającego 
petycję za okres, w którym otrzymywała ona niemieckie świadczenia ALG II (od 1 maja 
2006 r. do 31 marca 2008 r.), pobieranie tego rodzaju podwójnych składek byłoby sprzeczne z 
wyżej wymienionymi zasadami koordynacji, które co do zasady stanowią, że obowiązuje 
tylko jedno ustawodawstwo, w związku z czym nie należy pobierać podwójnych składek.

W odpowiedzi na pytanie Komisji władze niemieckie wyjaśniły, że w tamtym okresie uznano, 
iż osoba uprawniona do otrzymywania niemieckich świadczeń ALG II powinna być 
obowiązkowo ubezpieczona w Niemczech, oraz że przepisy, zgodnie z którymi osoby mają 
niezależne prawo do otrzymywania świadczeń rzeczowych, są nadrzędne w stosunku do 
prawa pochodnego dotyczącego członka rodziny. W związku z tym żona składającego petycję 
musiała zostać objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zgodnie z niemieckim 
ustawodawstwem w okresie, w którym otrzymywała niemieckie świadczenia ALG II. W celu 
uniknięcia podwójnych składek niemiecka instytucja poinformowała holenderskie władze 
w formularzu E 108 o tym, że Niemcy są w tym przypadku państwem właściwym.

Komisja poprosiła władze holenderskie o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, dotyczącej składek 
należnych na mocy artykułu 69 holenderskiej ustawy o służbie zdrowia 
(Zorgverzekeringswet; zwanej dalej: „Zvw”), które składający petycję miał obowiązek 
opłacić za żonę. Władze holenderskie poinformowały Komisję o tym, że w tym samym czasie 
holenderska instytucja CVZ zauważyła, że składający petycję nie miał obowiązku płacić za 
żonę składek wynikających z artykułu 69 Zvw w okresie od 1 maja 2006 r. do 31 marca 
2008 r. Władze holenderskie oznajmiły, że składający petycję otrzyma zwrot pieniędzy w 
wysokości 3 526,00, w tym odsetki ustawowe, o czym składający petycję został 
poinformowany, oraz przeprosiły za zwłokę.

Jeżeli chodzi o kwestię zwrotu na rzecz instytucji AOK Hesja kosztów pomocy medycznej, 
którą żona składającego petycję otrzymała po 31 maja 2008 r., kiedy to nie miała ustawowego 
ubezpieczenia, niemieckie władze poinformowały Komisję, że procedura zwrotu została 
uruchomiona, a następnie wstrzymana. Jak wyjaśniono, żona składającego petycję 
otrzymywała w Niemczech świadczenia opieki zdrowotnej po 31 maja 2008 r., kiedy to 
wygasły jej uprawnienia do korzystania z niemieckich świadczeń ALG II, zanim niemiecka 
instytucja otrzymała formularz E 121 (certyfikat rejestracji osób otrzymujących emeryturę lub 
rentę oraz członków ich rodzin). Jako że przekazanie wyżej wymienionego formularza przez 
instytucję holenderską władzom niemieckim zajęło trochę czasu, niemiecki organ wyciągnął 
błędne wnioski i uznał, że w okresie, o którym mowa, nie obowiązywało żadne 
ubezpieczenie. 

Wnioski

Komisja uznaje, że instytucje niemiecka i holenderska rozwiązały problem składającego 
petycję zgodnie z przepisami prawa UE w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego.


