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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, akinek 20 éves lánya portugáliai nyaralása alatt agyvérzést kapott, azt 
állítja, hogy úgy tűnik, hogy lánya nem jogosult a Portugáliában megkezdett kezelés 
folytatására. A probléma feltehetően az, hogy lánya az ír egészségügyi rendszerben 
járóbetegként szerepel, és nem jogosult ugyanazokra a juttatásokra, mint Portugáliában. 
Írországba való visszatérését követően mind a fizikoterápia, mind a beszédterápia 
megszakadt. A petíció benyújtója szeretné tudni, lánya miért nem jogosult a Portugáliában az 
uniós rendszerben megkezdett kezelés folytatására. Azt kérdezi, hogy létezik-e bármilyen, a 
kezelés folytatására vonatkozó jogosultság.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. július 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság észrevételei

Az uniós jog a szociális biztonság terén a szociális biztonsági rendszerek koordinálását, nem 
pedig harmonizálását írja elő. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg 
saját szociális biztonsági rendszereik részleteit, ideértve a biztosítandó ellátások típusát, a 
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jogosultság feltételeit, az ellátások kiszámítási módját és a fizetendő hozzájárulások összegét 
is. Az uniós jog, különösen a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet közös 
szabályokat és elveket határoz meg, amelyeket a nemzeti jog alkalmazása során valamennyi 
nemzeti hatóságnak be kell tartania. Ezek a szabályok biztosítják, hogy a különböző nemzeti 
jogszabályok alkalmazása során tiszteletben tartsák az egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség alapelveit. Ezzel biztosított, hogy az eltérő nemzeti jogszabályok 
alkalmazása ne érintse hátrányosan az Európai Unión belül a szabad mozgás jogát gyakorló 
személyeket.

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a nemzeti szociális biztonsági jogszabályok közötti, a 
koordinációs rendelkezések által át nem hidalt eltérések folytán a különböző uniós tagállamok 
közötti költözés a biztosított személyek számára egyedileg előnyösebbek vagy 
hátrányosabbak lehetnek a társadalombiztosítási juttatások tekintetében. 

Ami a betegségi ellátásokat illeti, a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet meghatározza 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a biztosított személyek természetbeni betegségi 
ellátásokat vehetnek igénybe a biztosításukért illetékes államtól eltérő államban való 
tartózkodásuk alatt. A 883/2004/EK rendelet 19. cikke szabályozza, hogy az illetékes 
tagállamtól eltérő tagállamban tartózkodó biztosított személy és családtagjai jogosultak a 
tartózkodásuk alatt orvosi okokból szükségessé váló természetbeni ellátásokra, figyelembe 
véve az ellátások jellegét és a tartózkodás várható időtartamát.

A 987/2009/EK rendelet 25. cikke tovább pontosítja a tartózkodás helye szerinti tagállamban 
nyújtott szükséges ellátás fogalmát. E rendelkezés alkalmazásában a szükséges ellátást az 
európai egészségbiztosítási kártya (EHIC) bemutatása alapján nyújtják, a fogadó ország 
állampolgáraira vonatkozókkal azonos feltételek mellett. E rendelkezés továbbá egy olyan 
előírást is tartalmaz, amelynek célja, hogy a biztosított személyt a tartózkodás tervezett 
időtartamának lejárta előtt a szükséges ellátás igénybevétele céljából az illetékes tagállamba 
való visszatérésre kényszerítsék. 

Ebből következik, hogy a szükséges ellátást minden esetben a tartózkodás helye szerinti 
tagállambeli folytatás szükségessége határozza meg, és azt nem szakítja meg a lakóhely 
szerinti tagállamba való – ezen ellátás befejezése előtti – visszatérés szükségessége. A 
883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a 
883/2004/EK rendelet 19. cikkének alkalmazása céljából meghatározná a tartózkodás 
időtartamát. A 19. cikk mindazonáltal csak addig alkalmazandó, amíg a kezelést 
szükségesnek ítélik.

Ezért az egyedi orvosi helyzet figyelembevételével az orvos dönt arról, hogy még teljesülnek-
e a kérelmező visszatérésének kikényszerítését akadályozó, szükséges kezelés feltételei, 
avagy a kérelmezőnek lehetősége volna a lakóhelye szerinti országban folytatni a kezelést.

A petíció benyújtója esetében lánya Portugáliába utazott, és nyaralása alatt megkapta a 
szükséges kezelést. A benyújtott információk alapján úgy tűnik, hogy a diagnózishoz, a 
műtéthez és a műtétet követő közvetlen kezeléshez kapcsolódó ellátások szükségesek voltak, 
így azokat feltételezhetően a portugáliai jogosultságoknak megfelelően nyújtották, és az EHIC 
útján az intézmények egymás között rendezték. A további kezelést vélhetőleg el lehetett 
halasztani, és Írországban – a petíció benyújtójának lánya egészségbiztosításáért illetékes 
országban – lehetett folytatni az ottani jogosultságok alapján. Ez teljes mértékben megfelel a 
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szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló uniós jognak.

Összegzés

A Bizottság szervezeti egységei a szóban forgó esetben nem vélik úgy, hogy az uniós jog 
sérült. Jelenleg nincs jogalap a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló uniós 
szabályok harmonizálására.


