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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy egy bolgár egyetemista miként próbálta beszerezni 
az európai egészségbiztosítási kártyát abból a célból, hogy Olaszországban 
egészségbiztosítással rendelkezzen. A petíció benyújtója, miután a különböző olaszországi 
települések, ahova be akart jelentkezni, egyik helyről a másikra küldték, valamint téves 
információkkal látták el, számos más hasonló esetről tud, és az Európai Bizottság (DG 
EMPL) tájékoztatásából megtudta, hogy a Bizottság lezárta az Olaszországgal szemben az 
európai egészségbiztosítási kártya elismerésének megtagadása miatt indított jogsértési 
eljárást, mivel a Bizottság szerint Olaszország megtette a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy az olasz jogszabályokat összhangba hozza a hatályos európai 
jogszabályokkal (2004/38/EK irányelv). A petíció benyújtójának állítása szerint azonban az 
olasz hatóságok nem tartják be a szabályokat, és ezért a jogsértési eljárás újbóli megindítását 
kéri, utalván egyszersmind a Barrot európai biztos által Angelilli asszony E-2909/08. számú 
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszra.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 3.

A petíció benyújtója az olasz helyi hatóságok által egy bolgár egyetemista ügyével 
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kapcsolatban alkalmazott gyakorlatot kifogásolja. A petíció benyújtója már egyéni panaszt is 
benyújtott a Bizottsághoz az ügyben, amelyet a Bizottság jelenleg vizsgál az olasz 
hatóságokkal együttműködésben. A petíció benyújtója más ügyekre is utal, de a Bizottsághoz 
csak ezzel az egy panasszal kapcsolatban érkeztek be konkrét információk.

A panasz a helyi hatóságok által alkalmazott gyakorlatot érinti abban az esetben, amikor a 
diákok lakosként nyilvántartásba vetetik magukat az önkormányzatnál. A hatóságok a 
2004/38/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételekkel 
összhangban előírják a teljes körű egészségbiztosítás igazolását Olaszországban.

A 883/2004/EK rendelet 19. cikke előírja, hogy a valamely tagállamban egészségbiztosítással 
rendelkező személy jogosult a másik tagállami tartózkodása alatt orvosi okokból szükségessé 
váló természetbeni ellátásokra. Az európai egészségbiztosítási kártya bizonyítja, hogy 
tulajdonosa saját államában egészségbiztosítással rendelkezik, és jogosult a 883/2004/EK 
rendelet 19. cikkében számára biztosított jogok gyakorlására.

Amennyiben egy diák tanulmányainak befejezésekor vissza kíván térni saját államába, és 
érdekközpontja továbbra is az európai egészségbiztosítási kártyáját kiadó államban van, úgy a 
diák megőrzi a jogot európai egészségbiztosítási kártyájának használatára abban az államban, 
amelyben tanulmányokat folytat. Az európai egészségbiztosítási kártya feljogosítja a diákot és 
családtagjait arra, hogy Olaszországban részesüljenek minden szükséges ellátásban, és azt 
ezért a 2004/38/EK irányelv értelmében vett teljes körű egészségbiztosítás bizonyítékának 
kell tekinteni.

A 2004/38/EK irányelv jobb átültetéséhez és alkalmazásához nyújtott iránymutatásról szóló 
2009. évi bizottsági közlemény (COM(2009) 313 végleges) 2.3.2. pontja világossá tette a 
diákok abbéli jogát, hogy az európai egészségbiztosítási kártyát használják a teljes körű 
egészségbiztosítás igazolására: „Az európai egészségbiztosítási kártya ilyen átfogó biztosítást 
nyújt arra az esetre is, amikor az érintett uniós polgár – ha tanulmányokat végez vagy 
munkavégzésre egy másik tagállamba rendelik – nem teszi át tartózkodási helyét az 
1408/71/EGK rendelet értelmében véve a fogadó tagállamba, mert vissza szándékozik térni”.

A petíció benyújtója helyesen állítja, hogy a Bizottság lezárta az Olaszországgal szemben e 
kérdésben folytatott jogsértési eljárást. A Bizottság 2008-ban indított jogsértési eljárást a 
(szintén a petíció benyújtójától) beérkezett panaszok miatt, miszerint az olasz helyi hatóságok 
a diákok esetében nem fogadják el az európai egészségbiztosítási kártyát a teljes körű 
egészségbiztosítás bizonyítékaként. A Bizottság ezt követően megbeszéléseket folytatott az 
olasz hatóságokkal, amelyek vállalták, hogy másképp fogják alkalmazni a 2004/38/EK 
irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy megfeleljenek a Bizottság 2009. évi 
közleményében meghatározott feltételeknek (lásd fent).Erre az olasz Belügyminisztérium által 
kiadott 18/2009. sz. körrendelet útján került sor. A körrendelet kiadását követően a Bizottság 
2009-ben lezárta az Olaszországgal szembeni jogsértési eljárást.

A Bizottság levelet intézett az olasz hatóságokhoz, amelyben felkérte őket a petíció 
benyújtója által a bolgár egyetemista nevében tett panasz kivizsgálására.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. március 16.
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A petíció benyújtója az általa beadott kiegészítő tájékoztatásban azt állítja, hogy sokan mások 
is megkeresték őt azzal a gyakorlattal kapcsolatban, amelyet ő is kifogásolt, de petíciójában 
továbbra is a bolgár diák esetére koncentrál, akinek nem engedték, hogy európai 
egészségbiztosítási kártyájával regisztráljon a pisai népesség-nyilvántartásba. A Bizottság 
2011-ben levelet intézett az olasz hatóságokhoz, amelyben felkérte őket a petíció benyújtója 
által tett panasz kivizsgálására. Erre reagálva az olasz Egészségügyi Minisztérium rámutatott 
arra, hogy a Belügyminisztérium 2009-ben új körrendeletet fogadott el, amelyben világossá 
tette, hogy azok a diákok, akiknek szándékában áll visszatérni saját államukba, olaszországi 
tanulmányaik ideje alatt jogosultak az európai egészségbiztosítási kártyát használni 
egészségbiztosításra. Az Egészségügyi Minisztérium hallgatólagosan elismerte, hogy 
valószínűleg nem megfelelően tudatták, hogy ez a gyakorlat megváltozott. A minisztérium 
elkötelezte magát a mellett, hogy további, az illetékes egészségügyi intézményeket célzó 
tájékoztató kampányokat fog szervezni annak érdekében, hogy tudassák velük, hogy teljes 
körű egészségügyi ellátás illeti meg az európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező 
európai uniós diákokat, és hogy ilyen ellátás 3 hónapot meghaladó ideig is adható. Az olasz 
Egészségügyi Minisztérium a pisai egészségügyi intézményhez is levelet intézett, remélve, 
hogy választ kap tőlük a szóban forgó problémára. 

A petícióban megfogalmazott azon ponttal kapcsolatban, amely szerint az említett diáknak 
volt ugyan biztosítása Bulgáriában, mégsem kapott ellátást Olaszországban az állami 
egészségügyi rendszerben, hanem fizetnie kellett az összes vizsgálatért és konzultációért, az 
olasz Egészségügyi Minisztérium rámutatott arra, hogy a regisztráció megtagadása nem áll 
összefüggésben azzal a joggal, hogy egy biztosítással rendelkező egyén megkaphatja az 
összes szükséges egészségügyi ellátást, ha rendelkezik európai egészségbiztosítási kártyával. 
Az orvosi konzultációkhoz és vizsgálatokhoz kapcsolódó költségek kézzel fogható igazolása 
nélkül a Minisztérium nem tudta tovább vizsgálni az európai egészségbiztosítási kártya által 
nyújtott jogok megtagadásának tényét. 

A petíció benyújtójától kapott kiegészítő tájékoztatás második felében a petíció benyújtója 
arra a tényre koncentrál, hogy az olasz Belügyminisztérium által kiadott 18/2009. sz. 
körrendelet egy átmeneti népesség-nyilvántartásra utal. A petíció benyújtója azt kifogásolta, 
hogy azoknak a diákoknak, akik használni szeretnék európai egészségbiztosítási kártyájukat, 
regisztrálniuk kell magukat ebben az átmeneti nyilvántartásban, és így elveszítenek olyan 
bizonyos jogokat, amelyek az állandó lakosként regisztrált személyeket illetik meg. 

A 18/2009. sz. körrendelet arra a bizottsági közleményre (COM(2009)0313) utal, amely a 
2004/38/EK irányelv alkalmazásához nyújt iránymutatást, amely szerint az európai 
egészségbiztosítási kártya érvényes egészségbiztosítást jelent ideiglenes tartózkodás esetén is, 
ha az uniós polgárnak továbbra is az az állam az állandó lakhelye, ahol az európai 
egészségbiztosítási kártyát kibocsátották. 

A 18/2009. sz. körrendelet szerint az olasz hatóságok másik nyilvántartást használnak az 
olyan uniós lpolgároknak a 2004/38/EK irányelvnek megfelelő nyilvántartására, akiknek 
érdekközpontja az európai egészségbiztosítási kártyát kibocsátó országban marad. A 
Bizottság véleménye szerint törvényes, hogy a tagállamok nyomon kövessék, hogy kik 
tartózkodnak ideiglenesen az államuk területén (pl. diákok) azért, hogy biztosítsák, hogy ők is 
megfelelnek a 2004/38/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének. Tulajdonképpen ezek a 
személyek jogosultak arra, hogy európai egészségbiztosítási kártyájukat teljes körű 
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egészségbiztosításra használják a 2004/38/EK irányelv 7. cikke (1) és 8. cikke (3) 
bekezdésének megfelelően, amennyiben nem teszik át tartózkodási helyüket a 883/2004 
rendelet értelmében. Ennek következtében helyzetük más, mint az olyan uniós polgároké, 
akik azért tették át tartózkodási helyüket egy másik tagállamba, mert határozatlan ideig ott 
fognak tartózkodni. Az utóbbi személyeknek az európai egészségbiztosítási kártyától 
különböző, teljes körű egészségbiztosítással kell rendelkezniük azért, hogy a 2004/38/EK 
irányelv 7. cikke (1) bekezdésben megfogalmazott feltételeknek megfeleljenek. 

Ami a választójogot illeti, az az uniós polgár, aki egy másik tagállamba teszi át tartózkodási 
helyét, jogosult szavazni az európai és a helyi választásokon, de csak akkor, ha ott lakóhellyel 
rendelkezik, vagyis a fogadó tagország hatóságai lakosként regisztrálták őt. Az olasz 
jogszabály (223/1989 rendelet 3. cikke) szerint a személy csak akkor tekinthető lakosnak, ha 
állandó tartózkodási helye a településen van. 

Következtetés

A Bizottság szerint nincs bizonyíték arra, hogy a bolgár diák európai egészségbiztosítási 
kártyáját nem fogadták el, amikor egészségügyi ellátásért folyamodott. Továbbá az, hogy 
külön nyilvántartást vezetnek az ilyen egyéneknek, nem jelenti azt, hogy korlátozzák őket a 
szabad mozgásban. 


