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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1503/2010 af Lutz Kiuntke, tysk statsborger, om obligatorisk 
betaling af supplerende sygeforsikring

1. Sammendrag

Andrageren er tysk statsborger, pensioneret og bor i Østrig. Han betaler præmie for sin 
sygeforsikring i Tyskland, men har et østrigsk sygeforsikringskort (E-card), som giver ham 
adgang til lægehjælp mv. i Østrig. For nylig opfordrede hans tyske sygeforsikring ham til at 
betale for en supplerende sygeforsikring. Andrageren mener ikke, at han behøver at betale 
denne ekstra præmie. Ifølge ham er han omfattet af den østrigske lovgivning med hensyn til 
sygeforsikring. Andrageren anmoder om opklaring af denne situation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Kommissionens bemærkninger

Andrageren er bosiddende i Østrig, men modtager sin pension fra Tyskland. Ifølge artikel 24 i 
forordning (EF) nr. 883/2004 udredes naturalydelserne af Østrig for Tysklands regning, som 
om den pågældende var berettiget til pension og naturalydelser efter østrigsk lovgivning. 
Tyskland har derfor udstedt en blanket S1, der godkender andragerens ret til naturalydelser i 
Østrig. Andrageren er ligeledes på grundlag af blanket S1 blevet registreret ved den 
kompetente institution i Østrig. Efter registreringen fik andrageren udstedt et østrigsk 
sygeforsikringskort.
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Som følge af registreringen vil Tyskland refundere Østrig de naturalydelser, der leveres til 
andrageren. Denne refusionsprocedure finder sted mellem de kompetente institutioner. 
Tyskland er også ansvarlig for udstedelse af det europæiske sygesikringskort til andrageren og 
for udbetaling af eventuelle kontantydelser ved sygdom.

Andrageren har også ret til naturalydelser i henhold til artikel 27, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
883/2004 under midlertidigt ophold i Tyskland, da Tyskland er opført i bilag IV til nævnte 
forordning.

Ifølge artikel 30 i forordning (EF) nr. 883/2004 har Tyskland ret til at kræve bidrag for 
naturalydelser fra andrageren i henhold til tysk lovgivning. De bidrag, der opkræves, kan dog 
ikke overstige de bidrag, som en pensionist med det samme pensionsbeløb bosiddende i 
Tyskland skulle betale (artikel 30 i forordning (EF) nr. 987/2009). I dette tilfælde opkræves 
bidragene ifølge oplysninger fra det tyske Bundesministerium für Arbeit und Soziales i 
henhold til artikel 30 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 30 i forordning (EF) nr. 
987/2009.

Konklusion

Den situation, som andrageren beskriver, er i overensstemmelse med bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009. Andrageren bør derfor oplyses 
om sine rettigheder som anført ovenfor.


