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Θέμα: Αναφορά 1121/2011, του Hans-Peter Oppinger, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμά του –ως συνταξιούχου των ενόπλων δυνάμεων της 
Γερμανίας– σε ασφαλιστική ιατροφαρμακευτική κάλυψη στη Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων συνταξιοδοτήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας το 2004 και 
μετακόμισε στη Γαλλία. Το καθεστώς υγειονομικής ασφάλισης για τα μέλη των ενόπλων 
δυνάμεων της Γερμανίας φαίνεται ότι έχει ιδιαιτερότητες και προφανώς δεν παρέχει το 
δικαίωμα κανονικής ασφαλιστικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στη Γαλλία. Οι γερμανικές 
αρχές αρνούνται να παράσχουν στον αναφέροντα το έντυπο S1  και ο ίδιος υποχρεώθηκε να 
ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς και να καταβάλλει σημαντικές τριμηνιαίες εισφορές. Ζητεί τη 
συνδρομή του Κοινοβουλίου προκειμένου να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με άλλους 
πολίτες που έχουν ζήσει και εργαστεί στη Γερμανία και έχουν μετακομίσει στη Γαλλία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Γενικώς, το δίκαιο της Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει τον 
συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το δίκαιο της 
ΕΕ δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος μέσω της νομοθεσίας του να καθορίζει 
τους όρους βάσει των οποίων χορηγούνται ή/και αποδίδονται οι παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης. Ωστόσο, κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και συγκεκριμένα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
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883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Με τον εν λόγω 
κανονισμό διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών σέβεται τις 
βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζει η Επιτροπή και όπως σημειώνει και ο αναφέρων, το καθεστώς 
υγειονομικής ασφάλισης που ισχύει για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους στη Γερμανία 
αντιστοιχεί στο καθεστώς που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος. Στη Γερμανία ισχύει ένα ειδικό σύστημα ασθενείας για δημοσίους υπαλλήλους 
το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
987/2009. Στο εν λόγω παράρτημα απαριθμούνται ειδικά καθεστώτα για δημοσίους 
υπαλλήλους τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τις 
παροχές ασθενείας σε είδος. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω διατάξεις του δικαίου της ΕΕ δεν 
ισχύουν για το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης για στρατιωτικούς υπαλλήλους στη 
Γερμανία. Για τους ανωτέρω λόγους δεν είναι δυνατή η παροχή του εντύπου S1, που 
σχετίζεται με τον συντονισμό των κανόνων της ΕΕ, για την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα 
στη Γαλλία.

Ωστόσο, η Επιτροπή έχει ενημερωθεί από τη Γερμανία ότι το γερμανικό ειδικό σύστημα 
ασθενείας για δημοσίους υπαλλήλους παρέχει πολλά προνόμια σε όσους είναι ασφαλισμένοι 
βάσει αυτού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, ο 
γερμανικός οργανισμός υγειονομικής ασφάλισης για τους δημοσίους υπαλλήλους καταβάλλει 
αποζημίωση για το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ βάσει των προβλεπόμενων ποσών επιστροφής που ισχύουν στη Γερμανία. Το 
πόσο της επιστροφής θα ήταν εν γένει υψηλότερο για τα άτομα που είναι ασφαλισμένα βάσει 
του συστήματος αυτού από το ποσό που θα επιστρεφόταν σε περίπτωση εφαρμογής των 
κανόνων συντονισμού της ΕΕ. 

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης δεν διέπουν τη 
συγκεκριμένη υπόθεση. Ο αναφέρων υπάγεται σε ειδικό σύστημα ασθενείας στη Γερμανία, 
το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
987/2009, και, ως εκ τούτου, εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων για τις παροχές 
ασθενείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα γνωρίζει η 
Επιτροπή, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι ο αναφέρων θα αποζημιωθεί για το κόστος της 
υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ίδιος και η οικογένειά του σε άλλο κράτος μέλος βάσει 
του ειδικού γερμανικού συστήματος ασθενείας για τους δημοσίους υπαλλήλους με βάση τα 
προβλεπόμενα ποσά, τα οποία ενδέχεται να συμφέρουν περισσότερο τον αναφέροντα απ’ ό,τι 
αν εφαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004.


