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Om: Andragende 1644/2012 af Alberto Puglia, italiensk statsborger, om 
problemer med sygeforsikring i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren er italiensk statsborger og bor i Tyskland. Han modtager pension fra både 
Tyskland og Italien. Andrageren har ansøgt om sygeforsikring fra Allgemeine 
Ortskrankenkasse (AOK) i München i medfør af formular E121. Andrageren er blevet 
opereret og har modtaget en faktura, der anfører, at han ikke er forsikret. Andrageren mener, 
at han burde være forsikret i Tyskland, og fastholder, at de tyske myndigheder bl.a. 
overtræder bestemmelserne i forordning nr. 883/2004 og forordning nr. 987/2009 om 
koordinering af sociale sikringsordninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

"Kommissionen modtog den 30. november 2012 en identisk klage fra samme borger. 
Andrageren fik dengang oplysninger om gældende EU-lovgivning på området for social 
sikring, navnlig forordning (EF) nr. 883/2004 og 987/2009, og de regler for sundhedspleje, 
der i medfør heraf gør sig gældende for dobbeltpensionister.

I henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 883/2004 har en pensionist, der er i en lignende 
situation som andrageren, krav på alle naturalydelser på sundhedsområdet, der ydes i medfør 
af lovgivningen i det land, hvor han bor. For at få sundhedspleje i bopælsmedlemsstaten i 
medfør af EU-reglerne skal pensionisten registreres i bopælsmedlemsstatens institution med 
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en E121-formular (nu S1-formular), der udstedes af den relevante institution i 
forsikringsstaten. Denne relevante institution i forsikringsstaten refunderer efterfølgende 
udgifterne til sundhedspleje, der er ydet i bopælsmedlemsstaten, til institutionen i 
bopælsmedlemsstaten (i medfør af artikel 35 i forordning (EF) nr. 883/2004.

På baggrund af de ovennævnte regler konkluderede Kommissionen, at Tyskland ikke 
anvendte EU-reglerne korrekt i andragerens sag. Da det i første omgang er medlemsstaternes 
opgave at sikre den rette anvendelse af EU-lovgivningen, har Kommissionen kontaktet de 
tyske myndigheder for at få en afklaring på den praksis, der er anvendt i andragerens tilfælde.

I svar fra 3. juli 2013 vedgik de tyske myndigheder, at EU-lovgivningen er blevet forkert 
anvendt i andragerens sag, og de oplyste, at den S1 formular, som andrageren har fremsendt, i 
mellemtiden er blevet anerkendt af de tyske myndigheder. De tyske myndigheder oplyste 
også, at de nationale procedurer i forbindelse med registrering til sundhedspleje af 
pensionister, der får pension fra to medlemsstater og fremviser en S1-formular, er ved at blive 
revideret. Kommissionen har oplyst andrageren om de oplysninger, de tyske myndigheder har 
givet. 

Konklusion

Kommissionen har ikke modtaget andre lignende klager, hvad angår Tyskland. Andragerens 
sag synes at være enkeltstående og ikke at skyldes en generel forkert anvendelse af EU-
lovgivningen i Tyskland. Derfor kan Kommissionen ikke konstatere forhold, der begrunder 
indledningen af en overtrædelsessag mod Tyskland. Kommissionen er af den opfattelse, at 
andragerens sag har fået et positivt udfald, og at sagen derfor kan betragtes som lukket."


