
CM\829510DA.doc PE448.699v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

2.9.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1600/2009 af Román Jiménez Gil, spansk statsborger, for foreningen 
for britiske udvandrere, Puma 22, og 100 medunderskrivere, om retten til 
sundhedsydelser for europæiske førtidspensionister, der er bosat i den 
selvstyrende region Valencia

1. Sammendrag

I 2002 gav den selvstyrende region Valencia med cirkulære 1/2002 ret til sundhedsydelser for 
EU-borgere, der er bosiddende i provinserne Alicante, Castellón og Valencia, og som hverken 
er pensionister eller arbejdstagere, men derimod førtidspensionister. Dette cirkulære blev 
trukket tilbage den 5. juni 2008 og erstattet af en ny socialsikringslov. De personer, der er 
berørt af denne foranstaltning, er personer, som ikke har adgang til det nationale britiske 
sundhedssystem gennem blanket E121 eller E108, og som ikke betaler til den spanske 
socialsikringsordning, hvilket hovedsageligt er førtidspensionister. I november 2009 
opkrævede den selvstyrende region et årligt bidrag på 1.080 euro pr. person eller 2.160 euro 
pr. par for at kunne modtage sundhedsydelser i Valencia. Regeringen i Det Forenede 
Kongerige har opfordret førtidspensionisterne til at tegne en privat sygeforsikring, som 
dækker indtil pensionsalderen, så de dermed har ret til sundhedsydelser. Andragerne mener, at 
denne opkrævning er urimelig, og de anmoder om gratis sundhedsydelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. februar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Enhver medlemsstat kan frit fastsætte de nærmere retningslinjer for sin nationale sociale 
sikringsordning, herunder hvilke ydelser der skal leveres og på hvilke betingelser, hvordan 
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disse ydelser beregnes, og hvor mange bidrag der skal betales. EU-lovgivningen, navnlig 
forordning (EF) nr. 883/2004 og 987/2009, indeholder fælles regler og principper, som skal 
overholdes af alle nationale myndigheder ved anvendelsen af den nationale lovgivning. Disse 
regler sikrer, at anvendelsen af de forskellige nationale lovgivninger sker i overensstemmelse 
med de grundlæggende principper for ligebehandling og ikkediskrimination.

Andragerne henhører under kategorien for ikkeerhvervsaktive personer. Ikkeerhvervsaktive 
personer er principielt dækket af bestemmelserne om samordning af socialsikringsordninger. 
Den lovgivning, der finder anvendelse for disse personer, er lovgivningen i bopælsstaten. 
Bopæl i forbindelse med bestemmelserne om social sikring fastlægges af 
socialsikringsmyndighederne ud fra personens "interessecentrum". Under forudsætning af at 
andragerne har deres "interessecentrum" i Spanien, betyder dette, at de hører under spansk 
lovgivning og skal opfylde de relevante spanske bestemmelser for optagelse i den lovbestemte 
sygesikringsordning. I den selvstyrende region Valencia tilbydes de personer, som ikke har 
opfyldt bestemte betingelser for bidrag, optagelse mod en årlig indbetaling. Dette giver 
andragerne valget mellem at søge optagelse i den lovbestemte sygesikringsordning eller at 
tegne en privat forsikring. 

Når personer begynder at modtage en statspension, gælder lovgivningen i det land, der betaler 
deres pension, og deres ret til sundhedspleje bestemmes af denne lovgivning. Det land, der 
betaler pensionen, har derefter beføjelse til at udlevere pdf-dokumentet S1 (tidligere blanket 
E121), som vil give dem mulighed for at blive registreret hos sundhedsmyndighederne i deres 
bopælsstat. Ved anvendelse af samordningsbestemmelserne har de ret til nøjagtig samme 
behandling i bopælsstaten som personer, der er forsikret her, men udgifterne til disse 
sundhedsydelser vil blive afholdt af den stat, der betaler pensionen.

Konklusion

Dette andragende har ikke afsløret nogen overtrædelse EU-lovgivningen."


