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nyugdíjával és betegbiztosításával kapcsolatban Hollandiában felmerült 
problémájáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója német állampolgár. Hollandiában él, de soha nem dolgozott 
Hollandiában. Nyugdíját Németországból kapja, és 65. életévének betöltése óta egy csekély, 
36 euró összegű öregségi ellátásban részesül a holland államtól. A holland törvények 
módosítása következtében 2006 óta betegbiztosítással kell rendelkeznie Hollandiában. Ennek 
havi díja 125 euró, továbbá német nyugdíjának 5%-a az ún. egészségügyi biztosítás, 22,25%-a 
pedig az ápolási biztosítás költsége. A petíció benyújtója ezt nem tartja szociális szempontból 
elfogadhatónak. Véleménye szerint a Nikula-ítélet értelmében a más tagállamból származó 
nyugdíjas lakóhely szerinti országa nem számíthat fel magasabb betegbiztosítási díjat, mint 
amekkora nyugdíjat a lakóhely szerinti országból kap.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

„A Bizottságnak korábban már volt alkalma részletesen megvizsgálni a petíció benyújtóinak 
állításait, és korábbi levelezésében arra a megállapodásra jutott, hogy ez a panasz nem utal az 
uniós jog helytelen alkalmazására. A Bizottság 2010. július 5-i, 2011. április 19-i és 2011. 
november 29-i leveleiben már tájékoztatta a petíció benyújtóját panasza elemzésének 
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eredményeiről.

Először is a Bizottság rá kíván mutatni, hogy az Európai Unió joga, különösen az EUMSZ 48. 
cikke és a 2004/883/EK rendelet1 a tagállami jogszabályok koordinációjáról és nem 
harmonizációjáról rendelkezik. Ennek értelmében minden egyes tagállam továbbra is 
szabadon határozhatja meg saját szociális biztonsági rendszerének részletes szabályait, többek 
között azt, hogy milyen ellátásokat nyújtanak, milyen feltételek mellett, hogyan számítják ki 
az ellátás összegét, és mennyi járulékot kell befizetni. Az uniós jog, különösen a 883/2004/EK 
rendelet közös szabályokat és elveket határoz meg, amelyeket a nemzeti jog alkalmazása 
során valamennyi nemzeti hatóságnak be kell tartania.

Bár az 1408/71/EGK rendelet2 értelmében a nyugdíjasok által befizetendő egészségügyi 
járulékokat az érintett személy által a járulékokat beszedő tagállamtól kapott nyugdíj 
összegében korlátozták, a 883/2004/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében szereplő, 
megfelelő rendelkezés nem tartalmaz ilyen korlátozást.

Az 1408/71/EGK rendelet 33. cikkében szereplő korlátozás be nem illesztésének oka az, hogy 
ez olyan helyzet kialakulásához vezethetne, amelyben a járulékok – a nyugdíj minimális 
részének köszönhetően – elhanyagolható összeggé csökkenhetnének, míg az illetékes 
tagállam köteles teljes körű egészségbiztosítást biztosítani.

Ilyen előny nem volt indokolható, valamint egyenlőtlen helyzetet teremtett azon nyugdíjasok 
között, akik az illetékes tagállamtól kapták nyugdíjuk egészét vagy annak nagy részét (és 
teljes összegű hozzájárulást kellett fizetniük), és azok között, akik csak nyugdíjuk egy kis 
hányadát kapták az illetékes tagállamtól (és befizetendő járulékaik mértéke jelentősen 
csökkent).

A 883/2004/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdése ezért megszünteti ezt az egyensúlyhiányt 
azáltal, hogy a járulékokat nem csupán a járulékokat beszedő tagállamtól kapott nyugdíjból 
vonják le, hanem szükség esetén a más tagállamoktól kapott nyugdíjakból is.

Ezért a betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági járulékokat, amelyeket Hollandia a 
883/2004/EK rendelet 30. cikkének értelmében beszedhet, nem csupán a járulékokat beszedő 
tagállamtól kapott nyugdíjból lehet levonni, hanem szükség esetén a más tagállamoktól kapott 
nyugdíjakból is.    

Ugyanakkor az a nyugdíjas, akire a 883/2004/EK rendelet 30. cikke alkalmazandó, nem 
kerülhet rosszabb helyzetbe, mint a szóban forgó tagállam állampolgára, aki hasonló, teljes 
összegű nyugdíjat kap az adott államtól. Ezért a petíció benyújtójától nem követlehető meg, 
hogy magasabb összegű járulékot fizessen, mint az a holland állampolgár, aki a petíció 
benyújtóját megillető nyugdíjjal azonos összegű nyugdíjat kap (a német és a holland nyugdíj 

                                               
1 A legutóbb a 465/2012/EU rendelettel (HL L 149., 2012.6.8., 4. o.) módosított, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 
2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2001.6.7., 1. o. (helyesbítés)), valamint a legutóbb a 
465/2012/EU bizottsági rendelettel (HL L 349., 2012.12.19., 45. o.) módosított, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 
N122483/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (HL L 284., 2009.10.30., 1. o.).
2 A legutóbb az 592/2008/EK rendelettel (HL L 177, 2008.7.4., 1. o.) módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi 
rendelet (HL L 149, 1971.7.5., 2. o.).
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összeadásával kiszámított összeg).


