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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1753/2008, ingiven av V.T.L. (spansk medborgare), om den 
tyska sjukförsäkringen

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som åtnjuter tysk pension på grund av att hon har arbetat i Tyskland, klagar 
över att hon måste fortsätta att betala för sjukförsäkringen i Tyskland (avgiften dras från 
hennes pension), trots att hon har ändrat sin stadigvarande bosättning från Tyskland till 
Spanien där hon har fått rätt till fri läkarvård.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

I förordning (EG) nr 1408/71 samordnas medlemsstaternas nationella system för social 
trygghet, och det fastställs i artikel 28 att en pensionär som har rätt till pension från endast en 
medlemsstat ska förbli försäkrad mot sjukdom i den medlemsstat som utbetalar hans eller 
hennes pension, också i det fall att han eller hon flyttar till en annan medlemsstat. I den nya 
bosättningsstaten är han eller hon berättigad till sjukvårdsförmåner i enlighet med denna 
medlemsstats lagstiftning, men dessa bekostas av institutionen i den medlemsstat som 
utbetalar pensionen. Detta innebär att institutionen i den medlemsstat som utbetalar pensionen 
ska återbetala beloppet till den institution som har utgett dessa förmåner på grundval av ett 
schablonbelopp som så nära som möjligt överensstämmer med den faktiska utgiften 
(artikel 95 i förordning (EEG) 574/72).

Förfarandet enligt artikel 28 uppfyller ett dubbelt syfte:
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 Det första syftet ska betraktas utgående från medlemsstaternas nationella lagstiftning: 
ofta tillåter denna inte pensionärer att ansluta sig till system för social trygghet om 
dessa pensionärer inte har några tidigare kopplingar till staten i fråga (genom 
t.ex. arbete, boende eller pension). Inom ramen för nationell lagstiftning är det också 
i allmänhet så att pensionärer inte förblir försäkrade mot sjukdom om de inte fortsätter 
att vara bosatta i den stat som utbetalar pensionen. I förordning (EEG) 1408/72 
garanteras därför att en pensionär inte lämnas utan sjukförsäkringsskydd om han eller 
hon beslutar att flytta till en annan medlemsstat.

 Det andra syftet är att garantera en grundläggande princip inom EU:s lagstiftning, 
nämligen principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet, i den nya 
bosättningsstaten, i den mening att pensionären där kommer att erhålla 
sjukförsäkringsförmåner på samma villkor som medborgarna i denna stat. 

Tack vare detta syfte undviker man också ett praktiskt problem för tillhandahållare av 
hälso- och sjukvård: Eftersom antalet medlemsstater är hela 27, är det omöjligt att veta 
vilka utgifterna för medicinsk vård som täcks av försäkringen i en annan medlemsstat. 
Tillhandahållare av hälso- och sjukvård behandlar därför varje försäkrad person enligt 
den lagstiftning de känner bäst till, inklusive personer som försäkrade i en annan 
medlemsstat.

Den medlemsstat som är ansvarig för kostnaderna för den hälso- och sjukvård som en 
pensionär bosatt utomlands erhållit, tillåts också, enligt artikel 33 i förordning (EEG) 
nr 1408/71, att göra avdrag från den pension som utbetalas till ifrågavarande person, i syfte att 
kompensera kostnaderna för hälso- och sjukvård. Dessa avdrag beräknas i enlighet med 
lagstiftningen i de behöriga medlemsstaterna.

Som en följd av ovannämnda bestämmelser är framställaren, som åtnjuter tysk pension, 
berättigad till hälso- och sjukvård i Spanien i enlighet med spansk lagstiftning (tariffer och 
förfaranden), men denna vård bekostas av Tyskland. Tyskland har rätt att dra av 
sjukförsäkringsavgifterna från den pension som utbetalas till framställaren.

Slutsatser
Den situation som beskrivs av framställaren är förenlig med gällande gemenskapslagstiftning.


