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Tárgy: P. B. német állampolgár által benyújtott 1511/2010. számú petíció egy német 
betegbiztosítási intézmény által megtagadott kezelésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Hollandiában élő német állampolgár, aki hosszú ideje súlyos 
betegségben szenved, ezért egy németországi kezelést kérelmezett, amit azonban elutasítottak 
azzal az indoklással, hogy külföldi lakóhellyel rendelkezik. Az orvosai szerint jogosult lenne 
erre a kezelésre. A petíció benyújtója 2010 áprilisában vált munkanélkülivé, és azóta holland 
munkanélküli ellátásban részesül. A petíció benyújtója úgy véli, hogy német hatóságok 
hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak vele szemben, mert külföldön él.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A petíció benyújtója német állampolgár, aki korábban határ menti munkavállalóként 
Hollandiában élt és Németországban dolgozott. Jelenleg munkanélküli, és kifogásolja, hogy 
Németországban a német hatóságok elutasították az egészségügyi kezelés iránti kérelmét 
azzal az indokolással, hogy külföldön él.

A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet meghatározza, hogy migráns személyek esetén 
mely tagállam felelős az egészségügyi ellátás nyújtásáért.
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Munkanélküli határ menti ingázóként a petíció benyújtója a lakóhely szerinti tagállam 
szociális biztonsági jogszabályainak hatálya alá tartozik (amely tagállam a 883/2204/EK 
rendelet 65. cikkének (2) bekezdése értelmében a munkanélküli ellátást fizeti). Ezért a 
lakóhely szerinti tagállam felelős az egészségügyi ellátás nyújtásáért.

A fentiek fényében a német hatóságok indokoltan utasították vissza az egészségi ellátás 
nyújtását a petíció benyújtója számára, mivel a munkanélküli határ menti ingázók kizárólag a 
munkanélküli ellátást folyósító tagállamban részesülhetnek korlátlanul egészségügyi 
ellátásban (ebben az esetben ez a lakóhely szerinti tagállam, annak ellenére, hogy 
Németországban dolgozott).

A petíció benyújtójának helyzete valóban megváltozott a munkanélkülivé válásának időpontja 
óta, mivel határ menti aktív munkavállalóként a petíció benyújtója a 883/2004/EK rendelet 
18. cikke értelmében mindkét államban, azaz a lakóhely és a munkavállalás helye szerinti 
tagállamban egyaránt korlátlanul hozzáférhetett az egészségügyi ellátáshoz. Munkanélküli 
határ menti ingázóként a 883/2004/EK rendelet1 20. cikke értelmében a petíció benyújtójának 
jelenleg az illetékes holland hatóságok által kibocsátott előzetes engedélyre lenne szüksége 
ahhoz, hogy pontosan ugyanolyan feltételek mellett részesülhessen a tervezett egészségügyi 
ellátásban Németországban, mint az ott biztosítással rendelkező személyek.

                                               
1 HL L 166., 2004.4.30., 1–123. o.


