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Temats: Lūgumraksts Nr. 1121/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hans-
Peter Oppinger, par viņa kā pensionēta Vācijas bruņoto spēku darbinieka 
tiesībām uz veselības apdrošināšanas apmaksu Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pārtrauca darbu Vācijas bruņotajos spēkos pēc pensionēšanās 
2004. gadā, un pārcēlās uz Franciju. Vācijas bruņoto spēku darbinieku veselības 
apdrošināšanas režīms šķiet ļoti specifisks un acīmredzot nesniedz tiesības uz tradicionālo 
veselības apdrošināšanu Francijā. Vācijas varas iestādes atsakās viņam piešķirt S1 veidlapu. 
Tā vietā viņam bija jāpievienojas īpašam režīmam un jāveic būtiskas ceturkšņa iemaksas. 
Viņš lūdz Parlamenta palīdzību, lai viņam tiktu nodrošinātas tās pašas tiesības, kuras ir citiem 
iedzīvotājiem, kas ir strādājuši Vācijā un pēc pensionēšanās dzīvo Francijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Kopumā ES tiesību aktos sociālā nodrošinājuma jomā ir paredzēta sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordinēšana, nevis saskaņošana. ES tiesību aktos netiek ierobežotas dalībvalstu 
pilnvaras organizēt savas sociālā nodrošinājuma sistēmas un katra dalībvalsts savos tiesību 
aktos var paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek piešķirti un/vai atmaksāti sociālā 
nodrošinājuma pabalsti. Tomēr šo pilnvaru īstenošanā dalībvalstīm ir jāievēro Savienības 
tiesību akti, jo īpaši Regula (EK) 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. 
Šie noteikumi nodrošina, ka dažādu valsts tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas 
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attieksmes un nediskriminācijas pamatprincipi. 

Komisijas rīcībā esošā informācija un arī lūgumraksta iesniedzēja norādītais apliecina, ka 
Vācijas militārās sistēmas darbinieku veselības apdrošināšanas režīms atbilst režīmam, kāds 
noteikts ierēdņiem šajā dalībvalstī. Vācijā ir īpašs veselības apdrošināšanas režīms 
civildienesta ierēdņiem, kā norādīts Regulas (EK) 987/2009 2. pielikumā. Šajā pielikumā 
uzskaitīti īpaši režīmi  civildienesta ierēdņiem, uz kuriem neattiecas Regulas (EK) 
883/2004 attiecīgo noteikumu piemērošana, tajā skaitā viņiem nepiemēro noteikumus par 
slimības pabalstiem natūrā. Tādējādi šīs ES tiesību normas neattiecas uz veselības 
apdrošināšanas režīmu militārās sistēmas darbiniekiem Vācijā. Šī iemesla dēļ nav iespējams 
iegūt S1 veidlapu saistībā ar ES koordinācijas noteikumiem, lai reģistrētos veselības 
apdrošināšanas iestādē Francijā.

Tomēr Vācijas iestādes informēja Komisiju, ka Vācijas īpašā veselības apdrošināšanas 
sistēma civildienesta ierēdņiem ir izdevīga saskaņā ar to apdrošinātajām personām. Saskaņā ar 
Komisijai pieejamo informāciju, Vācijas veselības apdrošināšanas iestāde civildienesta 
ierēdņiem apņemas atmaksāt izdevumus par veselības aprūpi, kas saņemta citās ES 
dalībvalstīs, turklāt piemērojot Vācijas atlīdzības tarifus. Šāda atlīdzība kopumā ir izdevīgāka  
personām, kas apdrošinātas saskaņā ar šo sistēmu, nekā gadījumā, ja tiktu piemēroti ES 
koordinācijas noteikumi. 

ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu neattiecas uz šo lietu. Lūgumraksta 
iesniedzējs ir dalībnieks īpašā veselības apdrošināšanas sistēmā, kas minēta Regulas (EK) 
987/2009 2. pielikumā, un tādējādi uz viņu neattiecas Regulas (EK) 883/2004 attiecīgie 
noteikumi par veselības apdrošināšanu. Tomēr Komisijas rīcībā esošā informācija liecina, ka 
lūgumraksta iesniedzējam būtu jāsaņem atlīdzība par viņa un viņa ģimenes locekļu veselības 
aprūpes izmaksām citās dalībvalstīs saskaņā ar Vācijas īpašo veselības apdrošināšanas 
sistēmu civildienesta ierēdņiem, turklāt par  tarifiem, kas nereti varētu būt labvēlīgāki 
lūgumraksta iesniedzējam nekā Regulas (EK) 883/2004 noteikumu piemērošanas gadījumā.


