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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1511/2010 af P.T., tysk statsborger, om en tysk sygekasses afslag på 
en behandling

1. Sammendrag

Andrageren er tysk statsborger, men bor i Nederlandene. Han lider af en alvorlig 
lungesygdom og har ansøgt om behandling i Tyskland, men denne nægtes ham, fordi han bor 
i udlandet. Ifølge hans læger kommer han i betragtning til behandlingen. Andrageren blev i 
april 2010 arbejdsløs og modtager arbejdsløshedsunderstøttelse i Nederlandene. Andrageren 
mener, at der er tale om forskelsbehandling fra tysk side, fordi han bor i udlandet.

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.

"Andrageren er af tysk nationalitet. Han har været grænsearbejder med bopæl i Nederlandene 
og arbejde i Tyskland. For tiden er han arbejdsløs og klager over, at hans ansøgning om 
behandling af sygdom i Tyskland er blevet afslået af de tyske myndigheder med den 
begrundelse, at han bor i udlandet.

I forordningerne (EF) nr. 883/2004 og 987/2009 fastslås det, hvilken medlemsstat der er 
ansvarlig for en migrantpersons sundhedspleje.

Som arbejdsløs grænsearbejder er ansøgeren dækket af bopælsmedlemsstatens 
socialsikkerhedslovgivning (medlemsstaten betaler arbejdsløshedsunderstøttelsen i henhold til 
artikel 65, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004). Bopælsmedlemsstaten er derfor ansvarlig 
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for hans sundhedspleje.

På baggrund af ovenstående er de tyske myndigheders afslag på at yde sundhedspleje til 
ansøgeren berettiget, da en arbejdsløs grænsearbejder kun har ubegrænset adgang til sygepleje 
i den medlemsstat, der betaler arbejdsløshedsunderstøttelsen (her: bopælsmedlemsstaten, selv 
om han har arbejdet i Tyskland).

Faktisk er ansøgerens situation blevet ændret siden begyndelsen på hans arbejdsløshed, idet 
han som aktiv grænsearbejder i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 883/2004 havde ret 
til ubegrænset adgang til sundhedspleje i begge lande: bopælsmedlemsstaten og 
beskæftigelsesmedlemsstaten. I sin nuværende situation som arbejdsløs grænsearbejder ville 
ansøgeren i medfør af artikel 20 i forordning (EF) nr. 883/20041 skulle have en forudgående 
godkendelse fra sin hollandske kompetente institution for at modtage planlagt sygepleje i 
Tyskland på nøjagtig de samme betingelser som personer, der er forsikret der."
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