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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas 2004 m. išėjo į atsargą iš tarnybos Vokietijos ginkluotosiose pajėgose ir 
persikėlė į Prancūziją. Vokietijos ginkluotųjų pajėgų nariams taikoma sveikatos draudimo 
sistema, regis, yra labai specifinė, ir atrodo, kad pagal ją nesuteikiama teisė į įprastą sveikatos 
draudimo išlaidų padengimą Prancūzijoje. Vokietijos valdžios institucijos atsisakė pateikti 
peticijos pateikėjui S1 formą. Peticijos pateikėjas buvo įpareigotas prisijungti prie specialios 
sistemos ir kas ketvirtį mokėti dideles įmokas. Peticijos pateikėjas prašo Parlamento padėti 
jam, kad jis galėtų naudotis tokiomis pačiomis teisėmis, kurias turi kiti piliečiai, gyvenę ir 
dirbę Vokietijoje ir išėję į pensiją gyvenantys Prancūzijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Iš esmės, ES teisės aktais socialinės apsaugos srityje nustatytas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne suderinimas. ES teisė neapriboja valstybių narių teisės nustatyti savo 
socialinės apsaugos sistemų, todėl kiekvienos valstybės narės teisės aktuose nustatomos savos 
sąlygos, kuriomis suteikiamos socialinės išmokos ir (arba) kompensuojamos išlaidos. Tačiau, 
naudodamosi šia teise, valstybės narės privalo laikytis ES teisės, o ypač Reglamento (EB) Nr. 
883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad 
taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus būtų paisoma pagrindinių vienodo požiūrio ir 
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nediskriminavimo principų. 

Komisijos žiniomis ir kaip nurodė peticijos pateikėjas, Vokietijos karinės sistemos tarnautojų 
sveikatos draudimo tvarka atitinka tos valstybės narės valstybės tarnautojų sveikatos 
draudimo tvarką. Vokietija turi specialią valstybės tarnautojų sveikatos draudimo sistemą, 
įrašytą į Reglamento (EB) Nr. 987/2009 2 priedą. Tame priede yra išvardintos specialios 
valstybės tarnautojams taikomos sistemos, kurioms netaikomos atitinkamos Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 nuostatos, įskaitant ir nuostatas dėl ligos išmokų natūra. Todėl šios ES teisės 
nuostatos netaikomos Vokietijos karinių tarnybų sveikatos draudimo sistemai. Dėl šių 
priežasčių, norint užsiregistruoti sveikatos draudimo institucijoje Prancūzijoje, pagal ES 
koordinavimo taisykles gauti S1 formą yra neįmanoma.

Tačiau Vokietija informavo Komisiją, kad Vokietijos speciali valstybės tarnautojų sveikatos 
draudimo sistema yra naudinga pagal ją apdraustiems asmenims. Remiantis Komisijos turima 
informacija, Vokietijos sveikatos draudimo institucijos įsipareigoja padengti valstybės 
tarnautojų sveikatos priežiūros išlaidas, patirtas kitose ES valstybėse narėse, taikydama 
Vokietijos išlaidų padengimo tarifus. Iš esmės, toks išlaidų padengimas būtų naudingesnis 
asmenims, apdraustiems pagal šią sistemą, nei pagal ES koordinavimo taisykles. 

Šio atvejo ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės nereglamentuoja. Peticijos 
pateikėjas priklauso specialiai Vokietijos sveikatos draudimo sistemai, įtrauktai į Reglamento 
(EB) Nr. 987/2009 2 priedą, taigi, jai netaikomos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 nuostatos 
dėl ligos. Tačiau, Komisijos žiniomis, pagal Vokietijos specialiąją valstybės tarnautojams 
taikomą sveikatos draudimo sistemą peticijos pateikėjo ir jo šeimos kitose valstybėse narėse 
patirtos sveikatos priežiūros išlaidos turėtų būti padengtos taikant tarifus, kurie peticijos 
pateikėjui gali būti dažnai palankesni nei tuo atveju, jei būtų taikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 883/2004.“


