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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1511/2010, którą złożył P.B. (Niemcy) w sprawie odmowy leczenia przez 
niemiecki organ ubezpieczeń zdrowotnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Niemiec mieszkający w Holandii, który cierpi na poważną 
chorobę przewlekłą, informuje, że jego wniosek o leczenie w Niemczech został odrzucony, 
ponieważ mieszka on za granicą. Natomiast według jego lekarzy ma on prawo do takiej 
kuracji. W kwietniu 2010 r. składający petycję został bezrobotnym i od tamtej pory otrzymuje 
zasiłek dla bezrobotnych w Holandii. Przekonuje on, że władze niemieckie dyskryminują go, 
ponieważ mieszka za granicą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Składający petycję jest obywatelem niemieckim. Był on pracownikiem przygranicznym 
mieszkającym w Holandii i pracującym w Niemczech. Obecnie jest on bezrobotny i skarży 
się na to, że jego wniosek o leczenie w Niemczech został odrzucony przez władze niemieckie 
z uwagi na to, że składający petycję mieszka za granicą.

W rozporządzeniach (WE) nr 883/2004 i 987/2009 określono, które państwo członkowskie 
jest odpowiedzialne za opiekę zdrowotną nad migrantem.

Jako bezrobotny pracownik przygraniczny, składający petycję podlega przepisom o 
zabezpieczeniu społecznym obowiązującym w państwie członkowskim miejsca zamieszkania 
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(w państwie członkowskim wypłacającym zasiłek dla bezrobotnych, zgodnie z art. 65 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004). Państwo członkowskie miejsca zamieszkania jest zatem 
odpowiedzialne za zapewnienie mu opieki zdrowotnej.

W świetle powyższych faktów odmowa przez władze niemieckie objęcia składającego petycję 
opieką zdrowotną jest uzasadniona, ponieważ bezrobotny pracownik przygraniczny ma 
nieograniczony dostęp do opieki zdrowotnej wyłącznie w państwie członkowskim 
wypłacającym zasiłek dla bezrobotnych (w tym przypadku w państwie członkowskim miejsca 
zamieszkania, nawet jeśli składający petycję pracował w Niemczech).

Sytuacja składającego petycję rzeczywiście uległa zmianie po tym, jak przeszedł na 
bezrobocie, ponieważ jako czynny pracownik przygraniczny miał on zgodnie z art. 18 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 prawo do nieograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej 
zarówno w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, jak i w państwie członkowskim 
miejsca zatrudnienia. Obecnie jako bezrobotny pracownik przygraniczny potrzebowałby 
zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 883/20041wcześniejszego zezwolenia właściwej 
holenderskiej instytucji w celu uzyskania planowanej opieki zdrowotnej w Niemczech na 
dokładnie tych samych warunkach co osoby ubezpieczone w tym kraju.
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