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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1600/2009, którą złożył Román Jiménez Gil (Hiszpania) w imieniu 
stowarzyszenia brytyjskich emigrantów Puma 22, ze 100 podpisami, w 
sprawie prawa do opieki zdrowotnej dla Europejczyków zamieszkujących w 
autonomicznym regionie Walencji, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę 

1. Streszczenie petycji

W 2002 r. autonomiczne władze Walencji wydały okólnik 1/2002 dotyczący powszechnej 
opieki zdrowotnej dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej zamieszkujących w 
prowincjach Alicante, Castellón i Walencja, którzy nie pobierają renty ani nie są zatrudnieni i 
którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę. Okólnik został anulowany w dniu 5 czerwca 2008 
r. i zastąpiony nową ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych, która dotknęła te osoby, które 
nie mają dostępu do brytyjskiej państwowej opieki zdrowotnej świadczonej na podstawie 
formularza E121 lub E108 i które nie płacą w Hiszpanii składek na ubezpieczenie społeczne. 
Większość z nich to osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. W listopadzie 2009 r. 
władze Walencji poinformowały te osoby o konieczności uiszczenia rocznej składki w 
wysokości 1080 euro za osobę lub 2160 euro za parę za opiekę zdrowotną świadczoną w 
Walencji. Brytyjski rząd zwrócił się do osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, o 
wykupienie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych do czasu osiągnięcia przez nie wieku 
emerytalnego, kiedy to automatycznie będą uprawnione do tego typu opieki. Składający 
petycję są zdania, że wymagana składka jest niesprawiedliwa, i domagają się bezpłatnej 
opieki zdrowotnej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.
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Każde państwo członkowskie może dowolnie ustalać szczegóły dotyczące krajowego systemu 
zabezpieczeń społecznych, w tym rodzaje przyznawanych świadczeń, kryteria 
kwalifikowalności, metody obliczania świadczeń, jak również liczbę składek, jakie należy 
opłacić. Przepisy wspólnotowe, w szczególności rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i 
rozporządzenie (WE) nr 987/2009, ustanawiają wspólne zasady i przepisy, które muszą być 
przestrzegane przez wszystkie organy krajowe stosujące prawo krajowe. Przepisy te mają na 
celu zapewnienie, że przy stosowaniu różnych przepisów krajowych nie będą naruszane 
podstawowe zasady równego traktowania oraz niedyskryminacji.

Składający petycję zaliczają się do grupy osób nieaktywnych. Osoby nieaktywne są z zasady 
objęte rozporządzeniami w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
Ustawodawstwem mającym zastosowanie wobec tych osób jest ustawodawstwo państwa 
miejsca zamieszkania. Dla celów rozporządzeń w sprawie zabezpieczenia społecznego 
zamieszkanie jest określane przez instytucje zabezpieczenia społecznego na podstawie 
„centrum zainteresowania” danej osoby. Zakładając zatem, że centrum zainteresowania 
składających petycję znajduje się w Hiszpanii, podlegają oni ustawodawstwu hiszpańskiemu i 
muszą spełnić odnośne warunki zapisane w przepisach hiszpańskich, aby przystąpić do 
ustawowego systemu opieki zdrowotnej w tym kraju. W autonomicznym regionie Walencji 
osobom, które nie spełniły niektórych warunków składkowych, członkostwo oferowane jest w 
oparciu o płatność roczną. Daje to składającym petycję możliwość dokonania wyboru między 
członkostwem w ustawowym systemie opieki zdrowotnej a zawarciem polisy ubezpieczenia 
prywatnego. 

Kiedy jednak osoby te zaczną otrzymywać emerytury państwowe, będzie wobec nich miało 
zastosowanie ustawodawstwo państwa, które wypłaca im te świadczenia. Ustawodawstwo to 
będzie determinowało ich uprawnienie do opieki zdrowotnej. Państwo wypłacające emeryturę 
będzie zatem właściwe w zakresie dostarczenia im dokumentu przenośnego S1 (dawny 
formularz E121), który umożliwi rejestrację w instytucji opieki zdrowotnej w ich miejscu 
zamieszkania. W ramach stosowania przepisów w sprawie koordynacji będą oni uprawnieni 
w państwie zamieszkania do dokładnie takiego samego leczenia, jak osoby tam ubezpieczone, 
jednak koszty opieki zdrowotnej będą ponoszone przez państwo wypłacające emeryturę.

Wniosek

W przedmiotowej petycji nie ujawniono żadnego naruszenia prawa UE. 


