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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0334/2009, внесена от H.K., с германско гражданство, относно 
проблемите му във връзка с възстановяване на разходи за лекарства и 
медицинска помощ в Испания

1. Резюме на петицията

В продължение на няколко години вносителят на петицията е имал втори дом в 
Испания, където той и съпругата му са прекарвали част от годината. До днешна дата 
съпрузите са получавали само необходимите медицински услуги по формуляр E111 и 
германски допълнителен здравноосигурителен фонд. Испанските здравни органи са 
информирали вносителя, че дългосрочното лечение вече не се покрива от формуляр 
E111 и че той следва да подаде формуляр E121. Вносителят оспорва правилността на 
искането на испанските органи, тъй като E121 е свързан с регистрация в Испания и 
съответно с промяна в данъчния му статут и поради това моли Парламента да разгледа 
въпроса. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25.09.09

Разпоредбите на Общността в областта на социалното осигуряване предвиждат 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социално осигуряване. Това означава, 
че всяка държава-членка е свободна да определя конкретните подробности във връзка с 
националната система за социално осигуряване, по-конкретно подробности, свързани с 
това кой има правото да се осигурява по нейното законодателство, какви обезщетения 
се отпускат и при какви условия и колко вноски следва да се плащат.  Но правото на 
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ЕС, по-специално Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72, 
установява общи правила и принципи, които трябва да се спазват при прилагането на 
националните закони.  Целта на тези правила е да гарантират, че прилагането на 
различните национални законодателства няма неблагоприятни последици за лицата,
които упражняват правото си на свободно движение в рамките на Европейския съюз.  

Що се отнася до обезщетенията за болест, Регламенти (ЕИО) № 1408/71 и 574/72 
определят подробни правила относно правото на пенсионерите на обезщетения за 
болест, когато имат престой или пребивават в държава-членка, различна от 
компетентната държава-членка.

При временен престой в друга държава-членка, всяко лице има право на необходимите 
обезщетения за болест в зависимост от законодателството на държавата-членка на 
престой, от името на компетентната държава-членка. Това право се доказва с 
Европейската здравноосигурителна карта. Административната комисия за социално 
осигуряване на работниците мигранти е дала определение на понятието „необходима 
грижа“ като здравна грижа, която се предоставя с оглед предотвратяване на 
принудителното връщане на осигуреното лице в компетентната държава преди края на 
планирания период на престоя, за да получи лечението, което му е необходимо, както и 
за да позволи на осигуреното лице да продължи престоя си при безопасни медицински 
условия, като се вземе предвид дължината на планирания престой (Решение 1941).

Пенсионерите, които се местят да живеят в държава-членка, различна от тази, която 
плаща пенсията им, имат правото да получават всички здравни грижи, които се 
предоставят от законодателството на държавата-членка по пребиваване, от името на 
държавата-членка, която плаща пенсията. За да получат тези здравни грижи, 
пенсионерите следва да подадат формуляр E121 в здравноосигурителната институция 
на държавата-членка по пребиваване.

В контекста на Регламент (ЕИО) № 1408/71 понятието „пребиваване“ следва да се 
разбира като мястото, където са основните интереси на въпросното лице. Съдът на 
Европейските общности2 е разяснил някои от критериите за определяне на мястото на 
пребиваване на осигуреното лице: продължителност и цел на отсъствието, причини, 
довели до преместването, намерения на лицето и т. н.

Като се вземе предвид тази съдебна практика, пенсионерът не променя пребиваването 
си, ако няма намерение да се премести за постоянно в друга държава-членка и ако има 
намерение да се върне в своята държава, независимо от продължителността на престоя 
му в чужбина.

Според службите на Комисията, вносителят на петицията не следва да се регистрира в 
испанската здравноосигурителна институция въз основа на формуляр E121, ако 
пребивава в Испания само 6 месеца в годината. Той и съпругата му следва да могат да 
получават необходимата помощ по време на престоя си в Испания въз основа на 
валидна Европейска здравноосигурителна к а р т а ,  издадена от германския 

                                               
1 ОВ L 104, 8.4.2004 г.
2 Решение от 8.2.1992 г., C-102/91, и от 17.2.1977, 76/76.
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здравноосигурителен фонд.

Комисията провежда консултации с компетентните национални органи, за да проучи 
допълнително въпроса, и съответно ще уведоми Парламента.

4. Отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Разпоредбите на Общността в областта на социалното осигуряване предвиждат 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социално осигуряване. Това означава, 
че всяка държава-членка е свободна да определя конкретните подробности във връзка с 
националната система за социално осигуряване, по-конкретно подробности, свързани с 
това кой има правото да се осигурява по нейното законодателство, какви обезщетения 
се отпускат и при какви условия и колко вноски следва да се плащат.  Въпреки това 
правото на ЕС, по-специално Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, 
установява общи правила и принципи, които трябва да се спазват при прилагането на 
националните закони.  Целта на тези правила е да гарантират, че прилагането на 
различните национални законодателства няма неблагоприятни последици за лицата, 
които упражняват правото си на свободно движение в рамките на Европейския съюз.

Що се отнася до обезщетенията за болест, Регламенти (ЕИО) № 883/2004 и 987/2009 
определят подробни правила относно правото на пенсионерите на обезщетения за 
болест, когато имат престой или пребивават в държава-членка, различна от 
компетентната държава-членка.

При временен престой в друга държава-членка, всяко лице има право на необходимите 
обезщетения за болест в съответствие със законодателството на държавата-членка на 
престой, от името на компетентната държава-членка. Това право се доказва с 
Европейската здравноосигурителна карта. Административната комисия за координация 
на системите за социална сигурност е дала определение на понятието „необходима 
грижа“ като здравна грижа, която се предоставя с оглед предотвратяване на 
принудителното връщане на осигуреното лице в компетентната държава преди края на 
планирания период на престоя, за да получи лечението, което му е необходимо, както и 
за да позволи на осигуреното лице да продължи престоя си при безопасни медицински 
условия, като се вземе предвид продължителността на планирания престой (Решение 
S31).

Пенсионерите, които се местят да живеят в държава-членка, различна от тази, която 
плаща пенсията им, имат правото да получават всички здравни грижи, които се 
предоставят от законодателството на държавата-членка по пребиваване, от името на 
държавата-членка, която плаща пенсията. За да получат тези здравни грижи, 
пенсионерите следва да подадат документ S1 в здравноосигурителната институция на 
държавата-членка по пребиваване.

В контекста на Регламент (ЕИО) № 883/2004 понятието „пребиваване“ следва да се 
разбира като мястото, където са основните интереси на въпросното лице. Съдът на 

                                               
1 ОВ С 106, 24.4.2010 г.
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Европейските общности1 е определил критерии за определяне на мястото на 
пребиваване на осигуреното лице: продължителност и цел на отсъствието, причини, 
довели до преместването, намерения на лицето и т. н. Тези критерии са включени в 
член 11 от Регламент № 987/2009, който определя насоки за институциите, които да им 
позволят да решат къде пребивава дадено лице.

Като се вземе предвид тази съдебна практика и съдържанието на член 11 от Регламент 
№ 987/2009, пенсионерът не променя пребиваването си, ако няма намерение да се 
премести за постоянно в друга държава-членка и ако има намерение да се върне в 
своята държава, независимо от продължителността на престоя си в чужбина.

Комисията е на мнение, че вносителят на петицията не следва да се регистрира в 
испанската здравноосигурителна институция въз основа на документ S1 (преди 
формуляр E121), ако пребивава в Испания само 6 месеца в годината и запазва 
основните си интереси в Германия. Той и съпругата му следва да могат да получават 
необходимата помощ по време на престоя си в Испания въз основа на валидна 
Европейска здравноосигурителна карта, издадена от германския здравноосигурителен 
фонд.

Заключения

Комисията е разменила два пъти писма с испанските национални органи, за да обсъдят 
изтъкнатия в случая на вносителя на петицията въпрос.  Крайният резултат е, че 
испанските национални органи са съгласни с тълкуването от страна на Комисията на 
разпоредбите на ЕС в областта на социалното осигуряване по този въпрос.  Те са 
съгласни, че пенсионер от друга държава-членка има право да използва Европейската 
здравноосигурителна карта, за да покрие необходимата здравна помощ докато е в 
Испания, при условие че той не е „обичайно пребиваващ“ в Испания по смисъла на 
регламентите.  Това е въпрос от фактическо естество, който следва да се разглежда във 
връзка с отделните факти на положението на всяко лице.  

Предоставянето на здравна грижа в Испания е отговорност на регионалните органи.  
Испанските национални органи са предложили да разследват, заедно с регионалните 
здравни органи на Валенсия, конкретните факти във връзка с искането на документ S1, 
посочено в случая на вносителя.  Вносителят обаче не желае да разкрие самоличността 
си и следователно такова разследване не може да се проведе.  

Комисията е удовлетворена, че на национално равнище испанските органи са наясно с 
правната система по отношение на разрешеното използване на Европейска 
здравноосигурителна карта.

5. Допълнителен отговор от Комисията (преразгледан II), получен на 27 юни 
2012 г.

Комисията описа правилата на ЕС в областта на координацията на схемите за социална 
сигурност в съобщението си от 8 октомври 2010 г. Достъпът до частни системи на 

                                               
1 Решение от 8.2.1992 г., C-102/91, и от 17.2.1977, 76/76.
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здравеопазване в държавите членки не се регулира от правото на ЕС. Правилата на ЕС, 
в частност Регламенти (ЕО) № 883/2004 и 987/2009 предвиждат координацията на 
системите за социална сигурност, които подлежат на националното законодателство на 
държавите членки. Нещо повече, тези правила на ЕС не предвиждат хармонизацията на 
системите за социална сигурност, което означава, че всяка държава членка е свободна 
до определя подробностите на националната си система за социална сигурност. 
Следователно, след промяна на личните обстоятелства, прилагането на националното 
законодателство спрямо лице, което подлежи на правилата на ЕС, което е по-
неблагоприятно по отношение на социалноосигурителните обезщетения, може по 
принцип да бъде съвместимо с изискванията на правото на ЕС. При все това, това 
законодателство трябва да се прилага както спрямо гражданите на съответната държава 
членка, така и спрямо гражданите на други.  

Правилата на ЕС за координация на правото на пенсионерите на обезщетения за болест 
в държава членка, различна от компетентната, бяха обяснени в предходната 
кореспонденция. Комисията припомня, че съобразно тези правила по време на 
временен престой в Испания вносителят на петицията и съпругата му имат право на 
необходимите обезщетения за болест от страна на Германия въз основата на 
Европейска здравноосигурителна карта. Това право позволява на такива лица да 
получат необходимите обезщетения в рамките на системата за обществено 
здравеопазване в Испания при същите условия като лицата, осигурени там. Обхватът на 
обезщетенията, които се възстановяват, както и равнището на възстановяване зависят 
от разпоредбите на испанското законодателство и следователно могат да се различават 
от предвиденото от германското законодателство. Наред с това, не всички видове 
грижи могат да се считат за необходими и Европейската здравноосигурителна карта 
обхваща по-специално необходимите здравни грижи. Съобразно цитираното в 
предходната кореспонденция, административната комисия за координация на 
системите за социална сигурност е дефинирала понятието „необходими грижи” 
(Решение S31). След оценка от испанско медицинско лице в случая на вносителя на 
петицията, би могло да се заключи, че получените от него и/или неговата съпруга в 
Испания здравни грижи вече не изпълняват условията за необходими грижи.

В такъв случай, съобразно правилата на ЕС за координиране, осигурено лице, което е с 
местопребиваване в дадена държава членка, което планира да получи медицински 
грижи в друга, може да поиска предварително одобрение (формуляр S2), което се 
издава предварително от компетентната институция в държавата членка на 
осигуряване. Приложимата в такъв случай процедура се посочва в член 26 на Регламент 
(ЕО) № 987/2004. Вече одобрено, обезщетението за болест се възстановява от 
компетентната институция съобразно условията и процента на възстановяване в 
държавата членка на предоставяне на обезщетението. По правило процедурата на 
възстановяване се осъществява между институциите на заинтересованите държави 
членки.

Горепосочените възможности понастоящем се предоставят на вносителя на петицията 
съобразно правилата на ЕС за координиране, при условие че местопребиваването му 
остава в Германия.  Понятието „пребиваване” за целите на законодателството на ЕС в 
                                               
1 ОВ С 106, 24.4.2010 г.
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областта на социалната сигурност е обяснено в отговора на Комисията от 8 октомври 
2010 г. Ако вносителят на петицията реши да премести пребиваването си в Испания, 
той би имал право на всички здравни грижи, предвидени от законодателството там. 
Разноските за тези здравни грижи биха били поемани от компетентната институция в 
Германия. Следва да се отбележи, че промяната на обичайното пребиваване за целите 
на обезщетенията за социална сигурност не означава непременно промяна на данъчната 
ситуация на пенсионера и конкретната данъчна ситуация би изискала отделна оценка от 
компетентните служби.

Възможностите, предлагани при условията на Регламенти (ЕО) № 883/2004 и 987/2009 
не възпрепятстват прилагането на член 56 от ДФЕС спрямо случая на вносителя на 
петицията. Голямото количество съдебна практика1 на Съда на ЕС относно прилагането 
на член 56 по отношение на здравеопазването беше кодифицирана в наскоро приетата 
Директива 2011/24/ЕС2 за упражняване на правата на пациентите при трансгранично 
здравно обслужване. Независимо от правата съобразно регламентите, пациентите имат 
право на възстановяване на разходите за грижи, получени в чужбина, въз основата на 
съдебна практика, кодифицирана в директивата. Това право обхваща само лечение, 
което пациентите имат право да получат в собствената си държава членка. Държавите 
членки могат също да направят възстановяване на разноските за такива здрави грижи 
при наличието на предварително одобрение за някои видове лечение. Пациентите 
трябва да поемат разноските за лечението и имат право на възстановяване в размер не 
по-голям от разходите за лечението в собствената държава, без да се надвишават 
действителните разходи за лечението, освен ако държавата членка реши да възстанови 
целите разходи. Директивата трябва да се транспонира от държавите членки в срок до 
25 октомври 2013 г., поради което към момента националните системи може да не са 
адаптирани към нейните разпоредби. При все това, държавите членки вече са 
задължени да прилагат съдебната практика на Съда на ЕС относно свободата на 
предоставяне на услуги в тази област.

Заключение

Комисията счита, че въз основата на Европейската здравноосигурителна карта 
вносителят на петицията понастоящем може да получи необходимите грижи по време 
на престоя си в Испания при същите условия като лицата, осигурявани там. Вносителят 
следва също да може да изиска предварително одобрение (формуляр S2) от 
компетентните органи в Германия за планираните здравни грижи в Испания.  Ако той 
реши да промени местопребиваването си в Испания, следва да получи право на всички 
видове обществени здравни грижи в Испания при същите условия като испанските 
пенсионери. Независимо от тези права, вносителят може да изиска възстановяване на 
понесените от него разходи за лечение в Испания от здравноосигурителната си 
институция в Германия въз основата на съдебната практика на Съда на ЕС относно 
прилагането на член 56 от ДФЕС. 

Вносителят на петицията не поставя под въпрос законността на действията на 
испанските органи, а предоставя предложения за подобряването на правилата на ЕС. 
                                               
1 Дела C-158/96 Kohll [1998] ECR I-01931 и C-120/95 Decker [1998] ECR I-01831.
2 ОВ L 88 от 4.4.2011 г.
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При все това, съществуващото право на ЕС в областта на координирането на 
социалната сигурност е изградено по начин, който позволява координирането и 
нехармонизирането на националните закони и трябва да се спазва от националните 
органи. 

Въз основа на информацията, получена от испанските органи и от вносителя на 
петицията, Комисията не може да установи нарушение на правото на ЕС.


