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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1753/2008 af V.T.L., spansk statsborger, om tysk sygeforsikring

1. Sammendrag

Andrageren, som modtager tysk pension efter at have arbejdet i Tyskland, klager over, at hun 
fortsat skal betale sygeforsikring i Tyskland (som fratrækkes pensionen), efter hun er flyttet 
fra Tyskland til Spanien. I Spanien kan hun få tildelt gratis lægehjælp.

2. Antagelighed

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30.03.09). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19.06.09.

I henhold til forordning (EF) nr. 1408/71 samordnes medlemsstaternes sociale 
sikringsordninger, og i artikel 28 i forordningen fastsættes det, at en pensionist med en 
pension fra kun en medlemsstat fortsat er forsikret mod sygdom i den medlemsstat, som 
udbetaler ham pension, selv om han flytter til en anden medlemsstat.  I den ny 
bopælsmedlemsstat er han derefter berettiget til ydelser i forbindelse med sygdom i henhold 
til denne medlemsstats lovgivning men for den institutions regning i den medlemsstat, som 
udbetaler pensionen. Dette betyder, at det påhviler den institution i medlemsstaten, som 
udbetaler pensionen, i sidste instans at refundere den institution, der har udredet disse ydelser, 
udgifterne til disse ydelser på grundlag af et fikseret beløb, der i videst muligt omfang svarer 
til de faktiske udgifter (artikel 95 i Rådets forordning nr. 574/72).    

Denne procedure har et dobbelt formål i henhold til artikel 28:

 Det første formål skal ses på grundlag af medlemsstaternes lovgivning: den gør det 
ofte ikke muligt for pensionister at blive medlem af sygesikringsordningen, hvis disse 
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pensionister ikke tidligere har haft tilknytning til denne medlemsstat (f.eks. arbejde, 
bopæl eller pension). Pensionister er i henhold alene til den nationale lovgivning 
generelt ikke fortsat dækket i tilfælde af sygdom, hvis de ikke bevarer deres bopæl i 
den medlemsstat, som udbetaler pensionen.  Forordning nr. 1408/71 sikrer derfor, at 
en pensionist ikke står uden sygesikringsbeskyttelse, hvis han beslutter at flytte til en 
anden medlemsstat.

 Det andet formål er at sikre et af EU-lovgivningens grundlæggende principper, dvs. 
princippet om ikke-forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, i den nye 
bopælsmedlemsstat, eftersom pensionisten vil modtage sygesikringsydelser der i 
henhold til de samme betingelser som statsborgere i denne medlemsstat. 

Med dette formål undgår man også et ret praktisk problem for sundhedsvæsenet: med 
27 medlemsstater er det umuligt at vide, hvilken lægebehandling der dækkes af en 
anden medlemsstats forsikringsordning.  Derfor behandler sundhedsvæsenet enhver 
forsikret person i henhold til den lovgivning, det kender, selv de personer, som er 
forsikret i en anden medlemsstat.

Artikel 33 i forordning nr. 1408/71 gør det endvidere muligt for den medlemsstat, som er 
ansvarlig for udgifterne til den lægehjælp, der ydes en pensionist med bopæl i udlandet, at 
foretage tilbageholdelser i den pension, den udbetaler til den pågældende person, til udligning 
af udgifter til sundhedspleje.  Disse tilbageholdelser beregnes i overensstemmelse med 
lovgivningen i de kompetente medlemsstater.  

Det følger af disse bestemmelser, at andrageren, som modtager tysk pension, er berettiget til 
sundhedspleje i Spanien i henhold til den spanske lovgivning (satser og procedurer) men for 
Tysklands regning.  Tyskland har ret til at tilbageholde sygesikringsbidrag i den pension, som 
den udbetaler til andrageren. 

Konklusioner

Den af andrageren beskrevne situation er i overensstemmelse med de gældende EU-
bestemmelser.


