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Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1503/2010, внесена от Lutz Kiuntke, с германско гражданство, 
относно допълнително задължително здравно осигуряване

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, германски пенсионер, пребиваващ в Австрия, посочва, че той 
плаща вноските по здравната си осигуровка в Германия, но притежава австрийска 
здравноосигурителна карта (E-card), която му дава право на медицинска помощ в 
Австрия. Той оспорва скорошно искане от страна на неговия германски 
здравноосигурителен фонд да заплаща допълнителни здравноосигурителни вноски. Той 
счита, че за него се прилага австрийското законодателство по отношение на здравното 
осигуряване и търси допълнително разяснение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2011 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Наблюдения на Комисията

Вносителят на петицията пребивава в Австрия, но получава своята пенсия от Германия. 
Съгласно член 24 от Регламент (EО) № 883/2004 обезщетенията в натура следва да 
бъдат предоставени от Австрия за сметка на Германия все едно, че вносителят е 
получил право на пенсия и обезщетения в натура според законодателството на Австрия. 
Следователно Германия е издала формуляр S1, който удостоверява правото на 
вносителя на петицията на обезщетения в натура в Австрия. Вносителят на петицията 
също така е бил регистриран въз основа на формуляра S1 в компетентната институция в 
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Австрия. След регистрацията на вносителя е била издадена австрийска 
здравноосигурителна карта.

В резултат на тази регистрация Германия ще възстанови на Австрия разходите за 
обезщетения в натура, предоставени на вносителя на петицията. Процедурата по 
възстановяване на разходите се извършва между компетентните институции. Германия 
също така е отговорна за издаването на Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) 
на вносителя, както и за предоставянето на парични обезщетения за болест.

Вносителят на петицията също така има право на обезщетения в натура съгласно член 
27, параграф 2 от Регламент (EО) № 883/2004, докато има престой в Германия, тъй като 
Германия е включена в списъка на приложение IV към въпросния регламент.

Съгласно член 30 от Регламент (EО) № 883/2004 Германия може да изисква вноски за 
обезщетения в натура от вносителя съгласно законодателството на Германия. Въпреки 
това размерът на изисканите вноски не може да надвишава размера на вноските, които 
биха били платени от пенсионер със същия размер на пенсията, пребиваващ в Германия 
(член 30 от Регламент (EО) № 987/2009). В този случай, съгласно получената от 
германския орган „Bundesministerium für Arbeit und Soziales“ информация, вноските са 
изискани в съответствие с член 30 от Регламент (EО) № 883/2004 и член 30 от 
Регламент (EО) № 987/2009.

Заключение

Описаното от вносителя на петицията положение не противоречи на разпоредбите на 
Регламент (EО) № 883/2004 и Регламент (EО) № 987/2009. Следователно вносителят 
следва да бъде уведомен неговите относно права, както са изложени по-горе.


