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Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1511/2010, внесена от P.B., с германско гражданство, относно отказ 
за лечение от страна на германски здравноосигурителен орган

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, германски гражданин, пребиваващ в Нидерландия, който 
страда от сериозно продължително заболяване, посочва, че неговата молба за лечение в 
Германия е била отхвърлена въз основа на това, че той живее в чужбина, въпреки че 
според неговите лекари той има право на такова лечение. През април 2010 г. 
пенсионерът е останал безработен и впоследствие получава обезщетение за 
безработица от Нидерландия. Той твърди, че е дискриминиран от германските органи, 
защото живее в чужбина.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Вносителят на петицията е германски гражданин. Той е бил пограничен работник, 
пребиваващ в Нидерландия и работещ в Германия. Към момента той е безработен и се 
оплаква от това, че молбата му за лечение в Германия е била отхвърлена от 
германските органи поради това, че живее в чужбина.

Регламенти (ЕО) № 883/2004 и № 987/2009 определят коя е държавата-членка, 
отговорна за здравеопазването на мигрантите.

Като безработен пограничен работник, вносителят е осигурен от законодателството в 
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областта на социалното осигуряване на държавата-членка по пребиваване (държавата-
членка, изплащаща обезщетенията за безработица съгласно член 65, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004). Следователно за неговото здраве е отговорна държавата-
членка по пребиваване.

С оглед на гореизложеното, отказът от страна на германските органи да предоставят 
здравни грижи на вносителя е обоснован, тъй като безработният пограничен работник 
има неограничен достъп до здравни грижи само в държавата-членка, която изплаща 
обезщетенията му за безработица (в случая – държавата-членка по пребиваване, 
въпреки че е работил в Германия).

Положението на вносителя наистина се е променило с настъпването на периода на 
безработица, тъй като, като действащ пограничен работник, е имал право на 
неограничен достъп до здравни грижи както в държавата-членка по пребиваване, така и 
в държавата-членка по месторабота, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕО) № 
883/2004. В сегашното си положение като безработен пограничен работник съгласно 
член 20 от Регламент (ЕО) № 883/20041 вносителят на петицията се нуждае от 
предварително разрешение от нидерландската компетентна институция, за да получи 
планирана здравна грижа в Германия при същите условия като лицата, които са 
осигурени там.
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