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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1600/2009, внесена от Román Jiménez Gil, с испанско 
гражданство, от името на сдружението на британските експатриати 
„Puma 22“, подкрепена от 100 подписа, относно правото на 
здравеопазване за европейските граждани, живеещи в  автономната 
област Валенсия, които са се пенсионирали предсрочно

1. Резюме на петицията

През 2002 г. автономните органи на Валенсия издават Циркулярно писмо 1/2002, с 
което се осигуряват универсални здравни услуги за гражданите на държавите-членки 
на Европейския съюз, живеещи в провинциите Аликанте, Кастейон и Валенсия, които 
не са нито пенсионери, нито наети лица, тъй като са се пенсионирали предсрочно. 
Циркулярното писмо е отменено на 5 юни 2008 г. и е заменено с нов закон за здравното 
осигуряване, който се отнася за хората, които нямат достъп до британските национални 
здравни услуги, предоставяни с формуляр E121 или E108, и които не плащат социално-
осигурителни вноски в Испания. Повечето от тях са хора, които са се пенсионирали 
предсрочно. През ноември 2009 г.  органите на Валенсия им налагат изискване да 
плащат годишна вноска от 1 080 евро на човек или 2 160 евро на съпружеска двойка за 
здравеопазване във Валенсия. Британското правителство е поискало хората, които са се 
пенсионирали предсрочно, да си направят частна здравна застраховка, докато 
достигнат пенсионна възраст, когато автоматично ще получат право на тези услуги. 
Вносителите считат, че изискваната вноска е несправедлива и отправят искане за 
безплатни здравни услуги.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Всяка държава-членка е свободна да определя подробностите, свързани с нейната 
система за социално осигуряване, включително какви обезщетения да се предоставят, 
условията за допустимост, как се изчисляват тези обезщетения и колко вноски следва 
се платят. Разпоредбите на Общността, и по-специално Регламенти (ЕИО) № 883/2004 
и № 987/2009, установяват общи правила и принципи, които всички национални органи 
следва да спазват при прилагането на националното право. Тези правила гарантират, че 
прилагането на различните национални законодателства е в съответствие с основните 
принципи на равенство и липса на дискриминация.

Вносителите на петицията попадат в категорията на неактивните лица. По принцип 
неактивните лица влизат в обхвата на регламентите за координация на схемите за 
социално осигуряване. Приложимото за тези лица законодателство е това на държавата 
на пребиваване. За целите на регламентите за социалното осигуряване пребиваването 
се определя от институциите за социално осигуряване според мястото на 
съсредоточаване на дейността на съответното лице. Следователно, ако приемем, че 
мястото, където е съсредоточена дейността на вносителите на петицията, е Испания, 
това означава, че те са подчинени на испанското законодателство и следва да изпълнят 
съответните испански разпоредби за присъединяване към законоустановената схема за 
здравеопазване. В автономна провинция Валенсия за лица, които не са изпълнили 
определени условия за плащане на вноски, присъединяването към тази схема е 
възможно чрез годишно плащане. Това дава възможност на вносителите на петицията 
да изберат дали желаят да се присъединят към законоустановената схема за здравни 
грижи или да сключат частна застрахователна полица.

След като обаче лицата започнат да получават държавна пенсия, законодателството на 
държавата, която плаща пенсията им, става приложимо за тях и правото им на здравни 
грижи се определя от това законодателство. В този случай държавата, която плаща 
пенсията, е компетентна да им издаде документ S1 Регистрация за здравно осигуряване 
(предишен формуляр E121), който да им даде възможност да се регистрират в 
здравната институция на мястото им на пребиваване. При това положение, при 
прилагането на правилата за координация, в държавата на пребиваване те ще имат 
право на равно третиране с лицата, осигурени в тази държава, но разходите за 
здравните грижи ще се поемат от държавата, която плаща пенсията.

Заключение

Петицията не разкрива нарушение на правото на ЕС.


