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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1503/2010 dėl privalomų papildomo sveikatos draudimo įmokų, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Lutz Kiuntke

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Vokietijos pilietis, pensininkas, gyvenantis Austrijoje. Sveikatos 
draudimo įmokas jis moka Vokietijoje, bet turi ir Austrijos sveikatos draudimo kortelę, su 
kuria gali gauti medicinines paslaugas Austrijoje. Neseniai Vokietijos ligų draudimo įstaiga 
paragino jį sumokėti įmoką už papildomą sveikatos draudimą. Peticijos pateikėjas mano, kad 
jam nereikia mokėti papildomų įmokų. Pasak jo, jo atvejui taikytini Austrijos teisės aktai, 
kuriais reglamentuojamas sveikatos draudimas. Peticijos pateikėjas prašo išaiškinti šią padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Komisijos pastabos

Peticijos pateikėjas gyvena Austrijoje, tačiau pensiją gauna Vokietijoje. Pagal Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 24 straipsnį išmokas natūra turi skirti Austrija Vokietijos sąskaita, tarytum 
peticijos pateikėjas turėtų teisę gauti pensiją ir išmokas natūra pagal Austrijos teisės aktus. 
Todėl Vokietija išdavė S1 formą, kuria patvirtinama peticijos pateikėjo teisė gauti išmokas 
natūra Austrijoje. Peticijos pateikėjas remdamasis S1 forma taip pat įsiregistravo 
kompetentingoje Austrijos institucijoje. Įsiregistravus peticijos pateikėjui buvo išduota 
Austrijos sveikatos draudimo kortelė.



CM\870281LT.doc PE467.1162/2CM\870281LT.doc

LT

Dėl šios registracijos Vokietija grąžins Austrijai už peticijos pateikėjui skirtas išmokas natūra 
išleistą sumą. Grąžinimo procedūrą tarpusavyje vykdo kompetentingos institucijos. Vokietija 
taip pat atsakinga už Europos sveikatos draudimo kortelės (angl. EHIC) išdavimą peticijos 
pateikėjui ir už visų ligos išmokų grynaisiais suteikimą.

Laikinai būdamas Vokietijoje peticijos pateikėjas taip pat turi teisę gauti išmokas natūra pagal 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 27 straipsnio 2 dalį, nes Vokietiją įtraukta į minėto 
reglamento IV priede pateiktą sąrašą.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 30 straipsnį Vokietija gali reikalauti iš peticijos 
pateikėjo įmokų už išmokas natūra pagal Vokietijos teisės aktus. Tačiau reikalaujamų 
sumokėti įmokų dydis negali būti didesnis už įmokų sumą, kurią peticijos pateikėjas mokėtų 
gaudamas tokio paties dydžio pensiją gyvendamas Vokietijoje (Reglamento (EB) 
Nr. 987/2009 30 straipsnis). Šiuo atveju, remiantis Vokietijos federalinės darbo ir socialinių 
reikalų ministerijos (vok. Bundesministerium für Arbeit und Soziales) gauta informacija, 
įmokų reikalaujama vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 30 straipsniu ir 
Reglamento (EB) Nr. 987/2009 30 straipsniu.

Išvada

Peticijos pateikėjo aprašytas atvejis atitinka Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento 
(EB) Nr. 987/2009 nuostatas. Todėl reikėtų informuoti peticijos pateikėją apie jo teisės, 
išdėstytas pirmiau.“


