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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1121/2011, którą złożył Hans-Peter Oppinger (Niemcy) w sprawie 
swojego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego we Francji w charakterze 
emerytowanego członka niemieckich sił zbrojnych

1. Streszczenie petycji

W 2004 r. składający petycję, członek niemieckich sił zbrojnych, przeszedł na emeryturę i 
przeprowadził się do Francji. System ubezpieczeń zdrowotnych dla członków niemieckich sił 
zbrojnych wydaje się bardzo szczególny i najwyraźniej nie obejmuje prawa do zwykłego 
ubezpieczenia zdrowotnego we Francji. Władze niemieckie odmówiły składającemu petycję 
wydania formularza S1. Zamiast tego musi on przystąpić do specjalnego systemu i opłacać 
wysokie składki kwartalne. Składający petycję zwraca się do Parlamentu o udzielenie 
pomocy, tak aby mógł on uzyskać te same prawa, co inni obywatele, którzy mieszkali i
pracowali w Niemczech, a po przejściu na emeryturę przenieśli się do Francji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego co do zasady przewiduje się 
koordynację, a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Prawo UE nie 
ogranicza kompetencji państw członkowskich w zakresie organizowania swoich własnych 
systemów zabezpieczenia społecznego, a warunki przyznawania lub refundowania świadczeń 
z zabezpieczenia społecznego powinny być określone w ustawodawstwie każdego państwa 
członkowskiego. Podczas korzystania z tych kompetencji państwa członkowskie zobowiązane 
są jednak do przestrzegania prawa Unii, a w szczególności rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
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w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przepisy te gwarantują, że 
podczas stosowania różnych ustawodawstw krajowych przestrzega się podstawowych zasad 
równego traktowania i niedyskryminacji. 

Według wiedzy Komisji oraz zgodnie z oświadczeniem składającego petycję, system 
ubezpieczeń zdrowotnych dla osób zatrudnionych w siłach zbrojnych Niemiec odpowiada 
systemowi ubezpieczeń urzędników służby cywilnej w tym państwie członkowskim. Niemcy 
mają specjalny system świadczeń z tytułu choroby dla urzędników służby cywilnej 
wymieniony w załączniku 2 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009. Załącznik wymienia 
specjalne systemy świadczeń dla urzędników służby cywilnej, które nie są objęte 
odpowiednimi przepisami rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w zakresie chorobowych 
świadczeń rzeczowych. Z tego powodu wyżej wymienione przepisy prawa UE nie znajdują 
zastosowania w przypadku systemu ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników służb 
zbrojnych w Niemczech. Z tych względów niemożliwe jest uzyskanie formularza S1 w 
rozumieniu przepisów UE w zakresie koordynacji w celu dokonania rejestracji w zakładzie 
ubezpieczeń zdrowotnych we Francji.

Komisja została jednak poinformowana przez Niemcy o tym, że specjalny system świadczeń 
z tytułu choroby dla urzędników służby cywilnej jest korzystny dla osób tam ubezpieczonych. 
Zgodnie z informacjami, jakimi dysponuje Komisja, niemiecki zakład ubezpieczeń 
zdrowotnych dla urzędników służby cywilnej pokrywa zwrot kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie członkowskim UE, stosując niemieckie stawki refundacji. 
Refundacja taka byłaby ogólnie korzystniejsza dla osób ubezpieczonych w tym systemie niż 
w przypadku, gdyby zastosowano przepisy UE w zakresie koordynacji. 

Przepisy UE dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego nie regulują przedmiotowego 
przypadku. Składający petycję objęty jest specjalnym systemem świadczeń wymienionym w 
załączniku 2 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 i jest tym samym wyłączony z zakresu 
stosowania przepisów rozporządzania (WE) nr 883/2004 dotyczących przypadków choroby. 
Zgodnie z wiedzą Komisji, składający petycję powinien jednak mieć zagwarantowany zwrot 
kosztów opieki zdrowotnej uzyskanej przez niego i jego rodzinę w innym państwie 
członkowskim na mocy niemieckiego specjalnego systemu świadczeń z tytułu choroby dla 
urzędników służby cywilnej według stawek, które często mogą być dla składającego petycję 
korzystniejsze niż w przypadku, gdyby stosowano przepisy rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004.


