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Tema: Peticija Nr. 1511/2010 dėl Vokietijos sveikatos draudimo institucijos 
atsisakymo leisti gydytis, kurią pateikė Vokietijos pilietis P. B.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Vokietijos pilietis, gyvenantis Nyderlanduose, kuris serga sunkia 
ilgalaike liga, nurodo, kad jo pateiktas prašymas leisti gydytis Vokietijoje buvo atmestas dėl 
to, kad jis gyvena užsienyje, nors, peticijos pateikėjo gydytojų teigimu, jis turi teisę gydytis.
2010 m. balandžio mėn. peticijos pateikėjas tapo bedarbiu ir nuo tada gauna bedarbio pašalpą 
Nyderlanduose. Jis teigia, kad Vokietijos valdžios institucijos jį diskriminuoja, nes jis gyvena 
užsienyje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Peticijos pateikėjas yra Vokietijos pilietis. Jis buvo pasienio darbuotojas, gyvenęs 
Nyderlanduose ir dirbęs Vokietijoje. Šiuo metu peticijos pateikėjas yra bedarbis, jis 
skundžiasi, kad Vokietijos valdžios institucijos atmetė jo prašymą leisti gydytis Vokietijoje 
dėl to, kad jis gyvena užsienyje.

Reglamentuose (EB) Nr. 883/2004 ir 987/2009 nustatyta, kad valstybės narės yra atsakingos 
už migrantų sveikatos priežiūros paslaugas.

Kaip bedarbiu tapusiam pasienio darbuotojui, peticijos pateikėjui taikomi gyvenamosios 
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vietos valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai (valstybės narės, kuri pagal 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 65 straipsnio 2 dalį jam moka bedarbio pašalpą). Todėl 
gyvenamosios vietos valstybė narė yra atsakinga už jo sveikatos priežiūros paslaugas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Vokietijos valdžios institucijų atsisakymas suteikti peticijos 
pateikėjui sveikatos priežiūros paslaugas yra pagrįstas, nes bedarbiu tapęs pasienio 
darbuotojas turi teisę laisvai naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis tik toje valstybėje 
narėje, kuri jam moka bedarbio pašalpą (šiuo atveju gyvenamosios vietos valstybėje narėje, 
nors jis dirbo Vokietijoje).

Peticijos pateikėjo padėtis iš tiesų pasikeitė nuo tada, kai jis tapo bedarbiu, nes pagal 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 18 straipsnį kaip aktyvus pasienio darbuotojas peticijos 
pateikėjas turėjo teisę laisvai naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis tiek gyvenamosios 
vietos valstybėje narėje, tiek valstybėje narėje, kurioje jis dirbo. Atsižvelgiant į 
Reglamento (EB) Nr. 883/20041 20 straipsnį, šiuo metu peticijos pateikėjui, bedarbiu 
tapusiam pasienio darbuotojui, reikės gauti išankstinį kompetentingos Nyderlandų institucijos 
leidimą, kad galėtų naudotis numatytomis sveikatos priežiūros paslaugomis Vokietijoje 
tokiomis pat sąlygomis kaip ir šioje valstybėje apdrausti asmenys.“
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