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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1121/2011 af Hans-Peter Oppinger, tysk statsborger, om hans 
ret – som pensioneret fra de tyske væbnede styrker – til 
sundhedsforsikringsdækning i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren blev pensioneret fra de tyske væbnede styrker i 2004 og flyttede til Frankrig. 
Sundhedsforsikringsordningen for de tyske væbnede styrker er tilsyneladende meget speciel 
og giver angiveligt ikke ret til almindelig sundhedsforsikringsdækning i Frankrig. De tyske 
myndigheder afviste at give ham en formular S1. I stedet var han nødt til at tilslutte sig en 
særlig ordning og betale et betydeligt bidrag hvert kvartal. Han anmoder Europa-Parlamentet 
om hjælp til at opnå de samme rettigheder som andre borgere, der har boet og arbejdet i 
Tyskland, og som er flyttet til Frankrig, efter de er blevet pensioneret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

"Generelt fastlægger EU-retten inden for området social sikkerhed bestemmelser om 
samordning og ikke harmonisering af de sociale sikringsordninger. EU-retten begrænser ikke 
medlemsstaternes beføjelse til at tilrettelægge deres sociale sikringsordninger, og det er hver 
enkelt medlemsstats lovgivning, der fastlægger vilkårene for bevilling og/eller refusion af 
sociale sikkerhedsydelser. Dog skal medlemsstaterne ved udøvelsen af denne beføjelse 
overholde EU-lovgivningen og i særdeleshed forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering 
af de sociale sikringsordninger. Disse regler sikrer, at man ved anvendelsen af de forskellige 
nationale lovgivninger overholder de grundlæggende principper for ligebehandling og ikke-
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diskrimination. 

Så vidt Kommissionen ved, og som anført af andrageren, svarer sygesikringsordningen for de 
ansatte i det militære system i Tyskland til ordningen for tjenestemænd i den pågældende 
medlemsstat. Tyskland har en særlig sygeforsikringsordning for tjenestemænd, der er opført i 
bilag 2 til forordning (EF) nr. 987/2009. Dette bilag opregner særlige ordninger for 
tjenestemænd, som ikke er omfattet af de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 
883/2004, herunder bestemmelser om naturalydelser ved sygdom. Følgelig gælder disse 
bestemmelser i EU-lovgivningen ikke for sygeforsikringsordningen for de militære tjenester i 
Tyskland. Det er derfor ikke muligt at få formularen S1 i henhold til EU's regler om 
koordinering med henblik på at blive registreret hos sygeforsikringsinstitutionen i Frankrig.

Kommissionen har imidlertid fået oplyst af Tyskland, at den særlige tyske 
sygeforsikringsordning for tjenestemænd er til gavn for de personer, der er omfattet af den. 
Ifølge de oplysninger, Kommissionen råder over, refunderer den tyske 
sygeforsikringsinstitution for tjenestemænd udgifter til sundhedsydelser modtaget i andre EU-
medlemsstater i henhold til de tyske refusionstakster. Denne refusion er generelt gunstigere 
for de personer, der er forsikret under denne ordning, end hvis EU's regler om koordinering
blev anvendt.

EU-reglerne om koordinering af social sikring regulerer ikke nærværende sag. Andrageren er 
omfattet af en særlig sygeforsikringsordning i Tyskland, der er opført i bilag 2 til forordning 
(EF) nr. 987/2009 og dermed ikke er omfattet af bestemmelserne om sygdom i forordning 
(EF) nr. 883/2004. Andrageren skulle dog ifølge Kommissionens oplysninger være sikret
refusion af udgifter til sundhedsydelser modtaget af ham og hans familie i andre 
medlemsstater i henhold til den tyske særlige sygeforsikringsordning for tjenestemænd efter
takster, som ofte kan være mere gunstige for andrageren, end hvis man anvender forordning 
(EF) nr. 883/2004."


