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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1503/2010, którą złożył Lutz Kiuntke (Niemcy) w sprawie 
obowiązkowego dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, niemiecki emeryt mieszkający w Austrii, informuje, że opłaca składki na 
ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, posiada jednak austriacką legitymację ubezpieczenia 
zdrowotnego (legitymację elektroniczną) uprawniającą go do opieki medycznej w Austrii. 
Kwestionuje on skierowany do niego ostatnio przez niemiecki funduszu ubezpieczenia 
zdrowotnego wniosek o zapłatę dodatkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
Składający petycję uważa, że w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego podlega on 
ustawodawstwu austriackiemu i zwraca się o dalsze wyjaśnienia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Uwagi Komisji

Składający petycję mieszka w Austrii, ale otrzymuje emeryturę z Niemiec. Zgodnie z art. 24 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 świadczenia rzeczowe udzielane są na rachunek Niemiec 
przez Austrię, tak jak gdyby składający petycję był uprawniony do emerytury lub renty i 
świadczeń rzeczowych na podstawie ustawodawstwa Austrii. Niemcy wydają zatem 
formularz S1, który stanowi poświadczenie uprawnień składającego petycję do otrzymywania 
świadczeń rzeczowych w Austrii. Na podstawie formularza S1 składający petycję został 
również zarejestrowany we właściwej instytucji w Austrii. Po zarejestrowaniu składający 
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petycję otrzymał austriacką kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z rejestracją Niemcy będą zwracać Austrii koszty świadczeń rzeczowych 
wypłacanych składającemu petycję. Procedura zwrotu kosztów odbywa się między 
instytucjami właściwymi. Niemcy są również odpowiedzialne za wydanie składającemu 
petycję Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz za wypłatę świadczeń 
pieniężnych z tytułu choroby.

Składający petycję jest również uprawniony do świadczeń rzeczowych zgodnie z art. 27 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 podczas tymczasowego pobytu w Niemczech, ponieważ 
Niemcy są wymienione w załączniku IV przedmiotowego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Niemcy mogą się domagać potrącania od 
składającego petycję składek na świadczenia rzeczowe zgodnie z ustawodawstwem Niemiec. 
Kwota potrącanych składek nie może jednak przekroczyć kwoty składek, która byłaby 
odprowadzana przez emeryta lub rencistę pobierającego emeryturę/rentę w tej samej 
wysokości, mieszkającego w Niemczech (art. 30 rozporządzenia (WE) nr 987/2009). W 
przedmiotowej sprawie według informacji otrzymanych z niemieckiego Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) składki są potrącane 
zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i art. 30 rozporządzenia (WE) nr 
987/2009.

Wniosek

Sytuacja opisana przez składającego petycję jest zgodna z przepisami rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 i rozporządzenia (WE) nr 987/2009. Należy zatem poinformować składającego 
petycję o przysługujących mu prawach, zgodnie z powyższymi uwagami.


