
CM\907440HU.doc PE429.626v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

27.6.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A H.K., német állampolgár által benyújtott 0334/2009. számú petíció a 
Spanyolországban gyógyszerekre és orvosokra fordított költségek 
visszatérítésével kapcsolatos problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának immáron több éve második otthona Spanyolország, ahol feleségével 
az év egy részét töltik. Mindezidáig a házaspár csak az E111 nyomtatvány, valamint egy 
németországi kiegészítő egészségbiztosítási alap értelmében szükséges egészségügyi 
szolgáltatásokat vette igénybe. A spanyol egészségügyi hatóságok most arról tájékoztatták a 
petíció benyújtóját, hogy az E111 nyomtatvány a továbbiakban nem terjed ki a hosszan tartó 
egészségügyi ellátásra, ezért E121 nyomtatványt kell benyújtania. A petíció benyújtója 
megkérdőjelezi a spanyol hatóságok kérésének helyénvalóságát, mivel az E121 nyomtatvány 
benyújtása spanyolországi regisztrációval és ily módon adójogi helyzetének megváltozásával 
jár, ezért ügyének kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént. 

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A szociális biztonsággal kapcsolatos közösségi rendelkezések a szociális biztonsági 
rendszerek összehangolását, nem pedig azok harmonizációját írják elő. Ez azt jelenti, hogy 
minden tagállam szabadon határozza meg nemzeti szociális biztonsági rendszerének 



PE429.626v03-00 2/6 CM\907440HU.doc

HU

részleteit, különösen az arra vonatkozó részleteket, hogy jogszabályai szerint ki lehet 
biztosított, milyen ellátásokat nyújtanak, milyen feltételek mellett, és mennyi hozzájárulást 
kell befizetni.  Ugyanakkor az uniós jog, különösen az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK 
rendelet megállapítja azokat a közös szabályokat és elveket, amelyeket a nemzeti 
jogszabályok alkalmazásakor tiszteletben kell tartani. E szabályok annak biztosítására 
szolgálnak, hogy az eltérő nemzeti jogszabályok alkalmazása ne érintse kedvezőtlenül azokat, 
akik az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogot gyakorolják.  

Ami a betegbiztosítási ellátásokat illeti, az 1408/71/EK és a 574/72/EK rendelet részletes 
szabályokat állapít meg az olyan nyugdíjasok betegbiztosítási ellátásra való jogosultságát 
illetően, akik az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban élnek vagy tartózkodnak.

Egy adott személy egy másik tagállamban való ideiglenes tartózkodás időtartamára a 
tartózkodás szerinti tagállam jogszabályaival összhangban és az illetékes tagállam 
megbízásából jogosult a szükséges betegbiztosítási ellátásokra. Az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya is ezen jogosultságról tanúskodik. A migráns munkavállalók 
szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság olyan egészségügyi szolgáltatások 
köreként határozta meg a „szükséges ellátás” fogalmát, amelyek célja megakadályozni, hogy 
a biztosított személy a tervezett tartózkodási időtartamnál hamarabb kényszerüljön hazatérni 
az illetékes tagállamba annak érdekében, hogy a szükséges ellátásban részesüljön, valamint 
hogy lehetővé tegyék a biztosított személy számára, hogy biztonságos orvosi körülmények 
között folytassa tartózkodását, figyelembe véve a tartózkodás tervezett időtartamát (194. 
határozat1).

Azon nyugdíjasok, akik a nyugdíjukat folyósító tagállamtól eltérő tagállamba helyezik át 
lakóhelyüket, a nyugdíjukat folyósító tagállam megbízásából a lakóhely szerinti tagállam 
jogszabályaiban előírt valamennyi egészségügyi szolgáltatásra jogosultak. Ezen egészségügyi 
szolgáltatások igénybevételéhez a nyugdíjas köteles benyújtani az E121 nyomtatványt a 
lakóhely szerinti tagállam egészségbiztosítási intézetéhez.

Az 1408/71/EGK rendelet összefüggésében a „lakóhely” fogalma azon helyként értendő, 
amely az érintett személy érdekeltségeinek központja. Az Európai Bíróság2 tisztázott néhány 
kritériumot, amely a biztosított személy lakóhelyének megállapítására szolgál: a távollét 
hossza és célja, a lakóhely áthelyezésének okai, a személy szándékai stb.
Ezen ítélkezési gyakorlatot figyelembe véve, a nyugdíjas nem változtat lakóhelyén, 
amennyiben nem az a célja, hogy állandó jelleggel egy másik tagállamba költözzön, és 
szándékában áll visszatérni saját országába, függetlenül külföldi tartózkodásának 
időtartamától.

A Bizottság szolgálatai azon a véleményen vannak, hogy a petíció benyújtója nem köteles az 
E121 nyomtatvány alapján regisztráltatnia magát a spanyol egészségbiztosítási intézetnél, 
amennyiben évente csupán hat hónapot tölt Spanyolországban. Spanyolországi tartózkodásuk 
időtartamára a petíció benyújtója és felesége elviekben a német egészségbiztosítási alap által 
kiadott, érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján részesülhet a szükséges 

                                               
1 HL L 104., 2004.4.8.
2 A C-102/91. sz. ügyben 1992. február 8-án hozott ítélet, valamint a 76/76. sz. ügyben 1977. február 17-én 
hozott ítélet
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egészségügyi ellátásban.

A Bizottság konzultációt folytat a megfelelő nemzeti hatóságokkal az ügy további 
kivizsgálása érdekében, és annak eredményeiről tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

A szociális biztonsággal kapcsolatos közösségi rendelkezések a szociális biztonsági 
rendszerek összehangolását, nem pedig azok harmonizációját írják elő. Ez azt jelenti, hogy 
minden tagállam szabadon határozza meg nemzeti szociális biztonsági rendszerének 
részleteit, különösen az arra vonatkozó részleteket, hogy jogszabályai szerint ki lehet 
biztosított, milyen ellátásokat nyújtanak, milyen feltételek mellett, és mennyi hozzájárulást 
kell befizetni. Ugyanakkor az EU joga, különösen a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK 
rendelet meghatározza a nemzeti jog alkalmazásakor betartandó közös szabályokat és 
alapelveket. E szabályok annak biztosítására szolgálnak, hogy az eltérő nemzeti jogszabályok 
alkalmazása ne érintse kedvezőtlenül azokat, akik az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz 
való jogot gyakorolják.

Ami a betegbiztosítási ellátásokat illeti, a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet részletes 
szabályokat állapít meg a nyugdíjasok betegbiztosítási ellátásokra való jogosultságára 
vonatkozóan, amikor az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban élnek vagy tartózkodnak.

Egy adott személy egy másik tagállamban való ideiglenes tartózkodás időtartamára a 
tartózkodás helye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban és az illetékes tagállam 
megbízásából jogosult a szükséges betegbiztosítási ellátásokra. Ezt a jogosultságot az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya bizonyítja. A szociális biztonsági rendszerek összehangolásával 
foglalkozó igazgatási bizottság olyan egészségügyi szolgáltatások köreként határozta meg a 
„szükséges ellátás” fogalmát, amelyek célja megakadályozni, hogy a biztosított személy a 
tervezett tartózkodási időtartamnál hamarabb kényszerüljön hazatérni az illetékes tagállamba 
annak érdekében, hogy a szükséges ellátásban részesüljön, valamint hogy lehetővé tegyék a 
biztosított személy számára, hogy biztonságos orvosi körülmények között folytassa 
tartózkodását, figyelembe véve a tartózkodás tervezett időtartamát (S3. határozat1).

Azon nyugdíjasok, akik a nyugdíjukat folyósító tagállamtól eltérő tagállamba helyezik át 
lakóhelyüket, a nyugdíjukat folyósító tagállam megbízásából a lakóhely szerinti tagállam 
jogszabályaiban előírt valamennyi egészségügyi szolgáltatásra jogosultak. Ezen egészségügyi 
szolgáltatások igénybevételéhez a nyugdíjas köteles benyújtani az S1 űrlapot a lakóhely 
szerinti tagállam egészségbiztosítási intézetéhez.

Az 883/2004/EGK rendelet összefüggésében a „lakóhely” fogalma azon helyként értendő, 
amely az érintett személy érdekeltségeinek központja. Az Európai Bíróság2 meghatározott 
néhány kritériumot, amely a biztosított személy lakóhelyének megállapítására szolgál: a 
távollét hossza és célja, a lakóhely áthelyezésének okai, a személy szándékai stb. Ezeket a 

                                               
1 HL C 106., 2010.4.24.
2 A C-102/91. sz. ügyben 1992. február 8-án hozott ítélet, valamint a 76/76. sz. ügyben 1977. február 17-én 
hozott ítélet
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kritériumokat beépítették a 987/2009/EK rendelet 11. cikkébe, amely rögzíti azokat az 
irányadó elemeket, amelyek alapján az intézmények meg tudják határozni, hogy hol található 
egy adott személy lakóhelye.

Ezen ítélkezési gyakorlatot és a 987/2009/EK rendelet 11. cikkének tartalmát figyelembe véve 
a nyugdíjas nem változtat lakóhelyén, amennyiben nem az a célja, hogy állandó jelleggel egy 
másik tagállamba költözzön, és szándékában áll visszatérni saját országába, függetlenül 
külföldi tartózkodásának időtartamától.

A Bizottság álláspontja az, hogy a petíció benyújtója nem köteles az S1 űrlap (a korábbi E121 
nyomtatvány) alapján regisztráltatnia magát a spanyol egészségbiztosítási intézménynél, 
amennyiben évente csupán hat hónapot tölt Spanyolországban, és érdekeltségeinek központját 
továbbra is Németországban tartja. Spanyolországi tartózkodásuk időtartamára a petíció 
benyújtója és felesége elviekben a német egészségbiztosítási alap által kiadott, érvényes 
Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján részesülhet a szükséges egészségügyi ellátásban.

Következtetések

A Bizottság két levelet váltott a spanyol nemzeti hatóságokkal, hogy megvitassa kérdést, 
amelyre a petíció benyújtójának ügye rávilágít.  A végeredmény az, hogy a spanyol nemzeti 
hatóságok egyetértenek az uniós szociális biztonsági jogszabályok Bizottság általi 
értelmezésével e kérdésben. Egyetértenek azzal, hogy a másik tagállamból érkező nyugdíjas 
jogosult Európai Egészségbiztosítási Kártyáját használni a szükséges egészségügyi ellátás 
fedezésére, mialatt Spanyolországban tartózkodik, feltéve hogy nem rendelkezik a rendeletek 
értelmében vett szokásos tartózkodási hellyel Spanyolországban.  Ezt a ténykérdést az egyes 
személyek helyzetének egyedi tényállásával kapcsolatban kell mérlegelni.  

Az egészségügyi ellátás biztosítását Spanyolországban a regionális hatóságokra ruházták át.  
A spanyol nemzeti hatóságok felajánlották, hogy a valenciai regionális egészségügyi 
hatóságokkal megvizsgálják az S1 űrlap előírásával kapcsolatos konkrét tényeket a petíció 
benyújtójának esetében.  A petíció benyújtója azonban nem hajlandó kiadni 
személyazonosságát, és ezért ilyen vizsgálatra nem kerülhet sor.  

A Bizottság meggyőződött arról, hogy a spanyol hatóságok nemzeti szinten tisztában vannak 
a helyes jogi állásponttal az Európai Egészségbiztosítási Kártya megengedett használatát 
illetően.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV II): 2012. június 27.

A Bizottság 2010. október 8-i közleményében ismertette a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálása terén érvényes uniós szabályokat. A tagállamok magánjellegű egészségügyi 
rendszereihez való hozzáférést nem szabályozza az uniós jog. Az európai uniós jogszabályok, 
különösen a 88/2004/EK és 987/2009/EK rendeletek a tagállami nemzeti szabályozás tárgyát 
képező társadalombiztosítási rendszerek koordinálásáról rendelkeznek. Sőt, ezek az uniós 
jogszabályok nem írják elő a társadalombiztosítási rendszerek harmonizálását, ami azt jelenti, 
hogy minden tagállam szabadon határozza meg saját nemzeti társadalombiztosítási 
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rendszerének részleteit. Következésképpen elvileg előfordulhat, hogy egy olyan egyén 
körülményeinek változását követően, akire az uniós jogszabályok érvényesek, a 
társadalombiztosítási szempontjából kevésbé előnyös nemzeti jogszabályok alkalmazása 
összeegyeztethető az európai uniós jogszabályokkal. Ugyanakkor e jogszabályokat egyenlő 
módon kell alkalmazni a különböző tagállamok polgáraira. 

Egy korábbi levél már elmagyarázta a nyugdíjasok betegbiztosítási ellátásokra való 
jogosultságát, amikor az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban élnek vagy tartózkodnak. A 
Bizottság emlékeztet, hogy e szabályok értelmében ideiglenes spanyolországi tartózkodásuk 
időtartamára a petíció benyújtója és felesége az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján a 
német egészségbiztosítás révén részesülhet a szükséges egészségügyi ellátásban. Ez a jog 
lehetővé teszi a hozzájuk hasonló személyeknek, hogy a spanyol állami egészségügyi ellátás 
előnyeit ugyanolyan feltételek mellett élvezzék, mint a Spanyolországban biztosított 
személyek. A térítésre jogosult ellátás köre és a költségtérítés mértéke a spanyol 
jogszabályoktól függ, és ennél fogva eltérhet a német jogszabályokban előírtaktól. Ezen 
túlmenően nem minden egészségügyi ellátás minősül szükségesnek, az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya pedig konkrétan a szükséges egészségügyi ellátást fedezi. 
Ahogyan erre a korábbi levelezés hivatkozik, a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolásával foglalkozó igazgatási bizottság meghatározta a „szükséges ellátás” 
fogalmát (S3 határozat1) A spanyol egészségügyi szakemberek által a petíció benyújtójának 
ügyében végzett vizsgálat alapján levonható a következtetés, hogy a petíció benyújtója 
és/vagy felesége által igénybe vett egészségügyi ellátás már nem felelt meg a „szükséges 
ellátás” feltételeinek.

Ilyen esetben az uniós koordinálási szabályok értelmében az egy adott tagállamban tartózkodó 
és egy ettől eltérő tagállamban egészségügyi ellátást igénybe venni szándékozó biztosított 
személyek előzetes jóváhagyást (S2 formanyomtatvány) kérhetnek azon tagállam illetékes 
hatóságától, amelyben biztosítva vannak. Az ilyen esetekben alkalmazandó eljárásról a 
987/2004/EK rendelet 26. cikke rendelkezik. E jóváhagyás megszerzés után az egészségügyi 
ellátást az illetékes intézmény azon tagállam szabályai és költségtérítési elszámolási feltételei 
mellett, amelyben az adott ellátást nyújtották. A költségtérítési eljárást rendszerint az érintett 
tagállamok intézményei folytatják le.

A fent említett lehetőségekkel a petíció benyújtója jelenleg élhet az uniós koordinálási 
szabályok értelmében, azzal a feltétellel, hogy lakóhelye németországi marad. A 
társadalombiztosítással kapcsolatos uniós jogszabályok értelmezésében a „lakóhely” fogalmát 
a Bizottság 2010. október 8-i válasza magyarázza. Amennyiben a petíció benyújtója úgy dönt, 
hogy lakóhelyét Spanyolországba helyezi át, az ottani jogszabályoknak megfelelő valamennyi 
egészségügyi ellátásra jogosult lesz. Ezen egészségügyi ellátás költségeit a németországi 
illetékes intézmény téríti meg. Megjegyzendő, hogy a szokásos lakóhely társadalombiztosítási 
céllal történő megváltoztatása nem feltétlenül vonja maga után a nyugdíjas adójogi 
helyzetének megváltozását, illetve a konkrét adóügyi helyzetet az illetékes szerveknek külön 
fel kell mérniük.

A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek feltételeit illetően felajánlott lehetőségek nem 
zárják ki az EUMSZ 56. cikkének alkalmazását a petíció benyújtójának esetére. Az Európai 
                                               
1 HL C 106., 2010.4.24.
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Bíróságnak az 56. cikk alkalmazásával kapcsolatos gazdag joggyakorlatát1 a határon átnyúló 
egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, a közelmúltban 
elfogadott 2011/24/EU irányelv2 kodifikálta. A rendeletekből következő jogoktól függetlenül 
az egészségügyi ellátást igénybe vevőknek az irányelvben kodifikált eseti jog alapján joguk 
van a külföldön igénybe vett ellátás utáni költségtérítéshez. Ez a jog azonban csak olyan 
kezelésre terjed ki, amelyet a beteg a saját tagállamában igénybe vehet. A tagállamok 
bizonyos kezelések esetében előzetes jóváhagyás feltételéhez köthetik az ilyen egészségügyi 
ellátás utáni térítést. A pacienseknek ki kell fizetniük a kezelés költségeit és legfeljebb az 
adott ellátásnak a saját országukban érvényes költsége mértékéig jogosultak visszatérítésre, az 
ellátás tényleges költségének túllépése nélkül, kivéve, ha a tagállam a teljes költség 
megtérítéséről határoz. A tagállamok 2013. október 25-ig kötelesek az irányelvet átültetni, 
tehát elképzelhető, hogy a nemzeti rendszerek még nem felelnek meg előírásainak. 
Ugyanakkor a tagállamok már most kötelesek az Európai Bíróság eseti jogának alkalmazására 
az e téren nyújtható szolgáltatások szabad mozgásának tekintetében.

Összegzés

A Bizottság azon a véleményen van, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártyának 
köszönhetően a petíció benyújtója jelenleg is igénybe veheti a szükséges ellátást 
spanyolországi tartózkodása során, az ott biztosított személyekre érvényesekkel azonos 
feltételek mellett. A petíció benyújtójának lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a 
Spanyolországban igénybe venni tervezett egészségügyi ellátás tekintetében előzetes 
jóváhagyást (S2 nyomtatvány) kérjen az illetékes német hatóságoktól. Amennyiben a petíció 
benyújtója úgy határoz, hogy lakóhelyét spanyolországira változtatja, a spanyol állami 
egészségügyi ellátás minden formájára jogosult lesz a spanyol nyugdíjasokkal azonos 
feltételek mellett. E jogoktól függetlenül a petíció benyújtója az Európai Bíróságnak az 
EUMSZ 56. cikke alkalmazásáról kialakított joggyakorlata alapján kérheti németországi 
egészségbiztosítójától a spanyolországi kezelés során rá háruló költségei visszatérítését. 

A petíció benyújtója nem kérdőjelezi meg a spanyol hatóságok fellépésének törvényességét, 
de javaslatokat tesz az uniós szabályok tökéletesítésére. Ugyanakkor társadalombiztosítás 
koordinálása terén a meglévő uniós jogszabályokat úgy alkották meg, hogy koordinálják, ne 
pedig harmonizálják a nemzeti jogszabályokat, és ekként a nemzeti hatóságoknak tiszteletben 
kell őket tartaniuk.  

A spanyol hatóságoktól és a petíció benyújtójától kapott tájékoztatás alapján a Bizottság nem 
állapította meg az uniós jog semmilyen szintű megsértését. 
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