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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0749/2010 af Steven Gordon, østrigsk statsborger, om en afgørelse 
fra en tysk pensionsfond

1. Sammendrag

Andrageren er østriger og modtager pension fra Tyskland. Han klager over, at hans tyske 
pensionsfond har reduceret hans pension med det beløb, som et østrigsk 
sundhedsforsikringsordning udbetaler til hans behandling for kronisk hepatitis C udført i 
Østrig. Den tyske pensionsfond betragter behandlingen som udført i Tyskland og behandler 
hepatitis C-infektionen som en arbejdsskade. Andrageren hævder, at dette er urimeligt, og at 
den tyske stat ved at trække de udgifter fra, som Østrig har betalt, har krænket Østrigs 
suverænitet. Han anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. oktober 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren bor i Østrig og modtager en tysk alderspension. Det østrigske forsikringsselskab 
for arbejdsskader og erhvervssygdomme, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), 
betaler et kontant beløb til andrageren i forbindelse med den kroniske hepatitis C, som han 
blev smittet med, da han donerede blodplasma. Den kompetente tyske pensionskasse, 
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund), har nedsat den pension, der udbetales til 
andrageren, med det beløb, som denne modtager fra AUVA. Andrageren hævder, at den 
hepatitis C, han er blevet smittet med, ikke kan betragtes som en arbejdsskade, og at DRV 
Bund ved at trække det beløb fra, som AUVA har indrømmet ham, har krænket Østrigs 
suverænitet.
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EU-retten på socialsikringsområdet, navnlig forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af 
de sociale sikringsordninger1, indeholder bestemmelser om koordinering og ikke blot 
harmonisering af medlemsstaternes sociale sikringsordninger. Dette betyder, at 
medlemsstaterne fortsat stort set frit kan fastsætte de nærmere bestemmelser for deres egne 
sociale sikringssystemer. Dette omfatter definitionen af, hvad der udgør en arbejdsskade eller 
en erhvervssygdom. Ifølge de oplysninger, Kommissionen er i besiddelse af, betragtes 
kontante beløb, der udbetales til personer, som bliver smittet med sygdomme, når de giver 
blod eller blodplasma, som ydelser i forbindelse med en erhvervssygdom i henhold til østrigsk 
lov. Det er derfor ikke i strid med EU-retten, at DRV Bund betragter den ydelse, som AUVA 
udbetaler til andrageren, som en ydelse i forbindelse med en arbejdsskade eller en 
erhvervssygdom.

Da den ydelse, som AUVA udbetaler til andrageren, ikke er en ydelse ved invaliditet, 
alderdom eller til efterladte, må dens sammenfald med den pension, som DRV Bund udbetaler 
til andrageren, betegnes som et "sammenfald af ydelser af forskellig art" (artikel 53, stk. 1 og 
2, i forordning (EF) nr. 883/2004). De regler, der finder anvendelse på sådanne tilfælde af 
sammenfald af ydelser af forskellig art, som er fastlagt i artikel 53, stk. 3, og artikel 55 i 
forordning (EF) nr. 883/2004, er ikke til hinder for en national bestemmelse som den, DRV 
Bund har anvendt, og i henhold til hvilken et kontant beløb fratrækkes alderspensionen, 
uanset om det udbetales i henhold til tysk lovgivning eller i henhold til en anden medlemsstats 
lovgivning i forbindelse med en arbejdsskade eller en erhvervssygdom. Da artikel 55, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 883/2004 indeholder detaljerede bestemmelser om, hvordan sådanne 
fradrag (af ydelser af forskellig art) skal ske fra mere end en ydelse (ved invaliditet, alderdom 
eller til efterladte), følger det tværtimod klart, at det ikke er i strid med EU-retten, hvis 
sådanne fradrag (af ydelser af forskellig art) foretages i blot en ydelse (ved invaliditet, 
alderdom eller til efterladte).

Konklusioner

Kommissionen konkluderer, at den afgørelse, som DRV Bund har truffet om at fratrække den 
ydelse, som AUVA udbetaler til andrageren, ikke er i strid med EU-retten."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger, EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1 (Berigtigelse EUT L 200 af 7.6.2004, s. 1), senest ændret ved 
Kommissionens forordning (EU) nr. 1244/2010 (EUT L 338 af 22.12.2010, s. 35).


