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Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1121/2011, внесена от Hans-Peter Oppinger, с германско
гражданство, относно правото му – като пенсиониран член на германските 
въоръжени сили – на покритие от здравното осигуряване във Франция

1. Резюме на петицията

През 2004 г. вносителят на петицията се е пенсионирал от германските въоръжени сили 
и се е преместил във Франция. Режимът на здравно осигуряване за членовете на 
германските въоръжени сили изглежда е много специален и очевидно не дава право на 
обикновено покритие от здравното осигуряване във Франция. Германските органи 
отказват да издадат Формуляр S1 на вносителя. Вместо това той е бил принуден да се 
включи в специален режим и да внася значителни вноски всяко тримесечие. 
Вносителят търси съдействието на Европейския парламент, за да може да се ползва от 
същите права, както другите граждани, които са живели и работили в Германия и са се 
преместили във Франция като пенсионери.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

По правило законодателството на ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социално осигуряване. 
Законодателството на ЕС не ограничава правото на държавите членки да организират 
своите социалноосигурителни схеми, като законодателството на всяка една държава 
членка определя условията, при които се отпускат и/или възстановяват 
социалноосигурителни обезщетения. При упражняването на това свое право обаче 
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държавите членки трябва да изпълняват изискванията на правото на Съюза, и по-
специално на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социално 
осигуряване. Тези правила гарантират, че прилагането на различните национални 
законодателства е в съответствие с основните принципи на равно третиране и 
недискриминация. 

Доколкото Комисията е запозната, и съгласно заявеното от вносителя на петицията, 
здравноосигурителният режим за военнослужещите в Германия съответства на режима 
за държавните служители в тази държава членка. Германия има специална 
здравноосигурителна схема за държавните служители, изброени в приложение 2 към 
Регламент (ЕО) № 987/2009. В това приложение се посочват специалните схеми за 
държавни служители, които са изключени от прилагането на съответните разпоредби 
на Регламент (ЕО) № 883/2004, включително разпоредби за здравноосигурителни 
обезщетения в натура. В резултат на това тези разпоредби от законодателството на ЕС 
не се прилагат за здравноосигурителната схема за военнослужещите в Германия. 
Поради тези причини не е възможно да се получи формулярът S1, що се отнася до 
правилата на ЕС за координиране, за записване в здравноосигурителна институция във 
Франция.

Комисията обаче бе информирана от Германия, че германската специална 
здравноосигурителна схема за държавните служители е от полза за осигурените там 
лица. Според информацията, с която разполага Комисията, германската 
здравноосигурителна институция за държавните служители поема възстановяването на 
разходите за здравни грижи, получени в други държави – членки на ЕС, като прилага 
германските тарифи за възстановяване на разходи. Подобно възстановяване на разходи 
по принцип би било по-благоприятно за лицата, осигурени по тази система, отколкото 
ако се прилагат правилата на ЕС за координиране. 

Правилата на ЕС относно координацията на социалното осигуряване не са приложими 
по отношение на този случай. Вносителят на петицията е включен в специална 
здравноосигурителна схема в Германия, посочена в приложение 2 към Регламент (ЕО) 
№ 987/2009 и съответно изключена от прилагането на разпоредбите относно здравното 
осигуряване на Регламент (ЕО) № 883/2004. Все пак, доколкото й е известно на 
Комисията, на вносителя би трябвало да му е гарантирано възстановяване на разходи за 
здравни грижи, получавани от него или неговото семейство в други държави членки, в 
съответствие с германската специална здравноосигурителна схема  за държавните 
служители, при тарифи, които често биха могли да бъдат по-благоприятни за 
вносителя, отколкото в случая на прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004.


