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Tárgy: Hans-Peter Oppinger német állampolgár által benyújtott 1121/2011. számú 
petíció a német fegyveres erők nyugdíjas tagjaként Franciaországban 
meglévő betegbiztosítási jogairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2004-ben vonult nyugdíjba a német fegyveres erőktől, és 
Franciaországba költözött. A német fegyveres erők tagjaira vonatkozó betegbiztosítási 
rendszer igen egyedülállónak tűnik, és a jelek szerint nem biztosít rendes betegbiztosítási 
jogot Franciaországban. A német hatóságok nem állítanak ki a petíció benyújtója számára 
S1 nyomtatványt. Ehelyett arra kötelezték, hogy csatlakozzon egy különleges rendszerhez, és 
negyedévente fizessen jelentős összegű járulékot. A petíció benyújtója a Parlament segítségét 
kéri abban, hogy a korábban Németországban élő és ott dolgozó, majd Franciaországban 
nyugdíjba vonuló más polgárokkal megegyező jogokban részesüljön.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

Általában véve a szociális biztonság területén hatályos uniós jog a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálását, nem pedig harmonizálását írja elő. Az uniós jog nem korlátozza a 
tagállamok saját szociális biztonsági rendszerük megszervezésére vonatkozó jogát, és a 
szociális juttatások odaítélésének és/vagy visszatérítésének feltételeit az egyes tagállami 
törvényhozásoknak kell rögzíteniük. A tagállamoknak ugyanakkor ezen jogkörük gyakorlása 
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során tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot, különös tekintettel a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendeletre. Ezek a szabályok biztosítják, hogy 
a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása során tiszteletben tartsák az egyenlő 
bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapelveit. 

A Bizottság ismeretei, valamint a petíció benyújtója által elmondottak szerint, a német 
katonaság kötelékében dolgozókra vonatkozó egészségbiztosítási rendszer azonos a német 
köztisztviselőkre vonatkozó rendszerrel. Németországban különleges betegbiztosítási rendszer 
van érvényben a köztisztviselőkre, amit a 987/2009/EK rendelet 2. melléklete is említ. Ez a 
melléklet felsorolja a köztisztviselőkre vonatkozó olyan különleges rendszereket, amelyekre 
nem vonatkoznak a 883/2004/EK rendelet idevágó rendelkezései, beleértve a betegségi 
természetbeni ellátásokat. Következésképpen, az uniós jog e rendelkezései nem vonatkoznak 
a német katonai szolgálatokra érvényes betegbiztosítási rendszerre. Ezért az uniós 
koordinációs szabályok szerinti S1 nyomtatvány nem adható ki a francia betegbiztosítási 
rendszerbe való bejelentkezéshez.

Németország ugyanakkor arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó 
különleges német betegbiztosítási rendszer kedvező az ott biztosított személyek számára. A 
Bizottság számára elérhető információk szerint a tisztviselőkre vonatkozó német 
betegbiztosítási rendszer a visszatérítésre vonatkozó német tarifáknak megfelelően téríti meg 
a más tagállamban biztosított egészségügyi ellátást. Ez a visszatérítés általában kedvezőbb az 
uniós koordinációs szabályok alkalmazásánál az ebben a rendszerben biztosítottak számára. 

A szociális biztonsági koordinációról szóló uniós szabályok ezt az esetet nem szabályozzák. A 
petíció benyújtójára a 987/2009/EK rendelet 2. mellékletében említett különleges német 
betegbiztosítási rendszer vonatkozik, ezért ki van zárva a 883/2004/EK rendelet 
betegbiztosítással kapcsolatos rendelkezései alól. Ugyanakkor a Bizottság tudomása szerint a 
petíció benyújtója számára biztosítani kell a számára vagy a családja számára más 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás költségeinek megtérítését a köztisztviselőkre 
vonatkozó különleges német betegbiztosítási rendszernek megfelelően, melynek tarifái 
sokszor akár kedvezőbbek is lehetnek számára, mint a 883/2004/EK rendelet alkalmazása.


