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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Román Jiménez Gil, spanyol állampolgár által a külföldön élő britek „Puma 
22” elnevezésű szövetsége nevében benyújtott, 1600/2009. számú, 100 aláírást 
tartalmazó petíció a Valencia autonóm tartományban élő európai 
előnyugdíjasok egészségügyi ellátásra való jogosultságáról

1. A petíció összefoglalása

2002-ben a valenciai közösség a Comunidad Autónoma Valenciana 1/2002. sz. körlevele 
útján általános egészségügyi ellátásra való jogosultságban részesítette az Európai Unió 
tagállamainak Alicante, Castellón és Valencia tartományban lakóhellyel rendelkező nem 
nyugdíjas, nem munkavállaló, előnyugdíjas státuszú állampolgárait. Ezt a körlevelet 2008. 
június 5-én visszavonták, helyébe az új Ley de Aseguramiento Sanitario (egészségbiztosítási 
törvény) lépett. Az intézkedések azokat a személyeket érintik, akik az E121-es vagy E108-as 
formanyomtatvány alapján nem jogosultak az angol nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS) 
ellátásaira és akik a spanyol egészségbiztosítási rendszerbe sem fizetnek járulékot, és főként 
előnyugdíjasok. 2009 novemberében a valenciai kormány a valenciai egészségügyi szolgálat 
által nyújtott ellátásért személyenként 1080, illetve házastársanként 2160 eurós éves díjat 
vetett ki. Az angol kormány arra kérte előnyugdíjasait, hogy a nyugdíjkorhatár eléréséig 
kössenek magán betegségbiztosítást, azt követően már joguk lesz az egészségügyi ellátásra. A 
petíció benyújtói ezt az ajánlatot tisztességtelennek tartják és ingyenes egészségügyi ellátást 
kérnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A tagállamok szabadon meghatározhatják saját szociális biztonsági rendszereik részleteit, 
ideértve a biztosított ellátások típusát, a jogosultság feltételeit, az ellátások kiszámítási módját 
és a fizetendő hozzájárulások összegét is. A közösségi rendelkezések, különösen a 
883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet, közös szabályokat és elveket határoznak 
meg, amelyeket a nemzeti jog alkalmazása során valamennyi nemzeti hatóságnak be kell 
tartania. Ezen szabályok biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása 
során ne sérüljön az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elve.

A petíció benyújtói az inaktív személyek közé tartoznak. Az inaktív személyekre elvben a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendeletek vonatkoznak. Az ilyen 
személyekre alkalmazandó jogszabályok a lakóhely szerinti állam jogszabályai. A szociális 
biztonságról szóló rendeletek alkalmazásában a lakóhelyet a szociális biztonsági intézmények 
az adott személy „érdekeltségi központja” alapján határozzák meg. Feltételezve tehát, hogy a 
petíció benyújtóinak érdekeltségi központja Spanyolországban van, ez azt jelenti, hogy a 
spanyol jogszabályok vonatkoznak rájuk, és teljesíteniük kell a kötelező egészségbiztosítási 
rendszerhez való csatlakozásra vonatkozó spanyol rendelkezéseket. A valenciai autonóm 
régióban a csatlakozás lehetőségét azoknak kínálják fel, akik bizonyos járulékfizetési 
feltételeket nem teljesítettek éves befizetés formájában. Ez lehetőséget nyújt a petíció 
benyújtói számára, hogy válasszanak a kötelező egészségbiztosítási rendszerhez való 
csatlakozás, vagy a magánbiztosítás megkötése között. 

Onnantól kezdve azonban, hogy valaki állami nyugdíjban részesül, a nyugdíját folyósító állam 
jogszabályai lesznek rá alkalmazandók, és az egészségügyi ellátásra való jogosultságát ezen 
jogszabályok határozzák meg. A nyugdíjat folyósító állam ekkor válik illetékessé arra, hogy 
megküldje számára a hordozható S1 dokumentumot (a korábbi E121-es formanyomtatvány), 
ami lehetővé teszi, hogy a lakóhelye szerinti egészségügyi intézménynél nyilvántartásba 
vetesse magát. A koordinációs szabályok alkalmazásakor így pontosan ugyanarra a kezelésre 
lesz jogosult a lakóhelye szerinti államban, mint az ott biztosított személyek, de ezen 
egészségügyi ellátás költségeit a nyugdíjat folyósító állam viseli majd.

Következtetés

A szóban forgó petíció nyomán nem tártak fel az uniós jog megsértésére utaló jelet.


