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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1121/2011, adresată de Hans-Peter Oppinger, de cetățenie germană, 
privind dreptul acestuia – în calitate de membru în rezervă al forțelor armate 
germane – la acoperirea asigurării de sănătate în Franța

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a ieșit la pensie din cadrul forțelor armate germane în 2004 și s-a mutat în Franța. 
Sistemul de asigurări de sănătate pentru membrii forțelor armate germane este special și nu 
pare să ofere dreptul la o asigurare de sănătate obișnuită în Franța. Autoritățile germane refuză 
să îi ofere formularul S1. În schimb, a fost obligat să accepte un regim special și să plătească 
o contribuție trimestrială semnificativă. Petiționarul solicită ajutorul Parlamentului pentru a 
beneficia de aceleași drepturi precum alți cetățeni care au locuit și lucrat în Germania și care
s-au pensionat în Franța.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

În general, legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, și nu 
armonizarea sistemelor de securitate socială. Dreptul UE nu limitează competențele statelor 
membre de a-și organiza propriile sisteme de securitate socială; legislația statelor membre
trebuie să stabilească condițiile pentru acordarea și/sau rambursarea prestațiilor de asigurări 
sociale. Cu toate acestea, statele membre trebuie să respecte dreptul Uniunii în exercitarea 
acestor competențe, în special Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială. Aceste norme garantează că aplicarea diferitelor legislații 
naționale respectă principiile de bază referitoare la egalitatea de tratament și la 
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nediscriminare. 

Din informațiile de care dispune Comisia și după cum a declarat petiționarul, sistemul de 
asigurări de sănătate pentru angajații din sistemul militar din Germania corespunde sistemului 
pentru funcționarii publici din statul membru respectiv. Germania dispune de un sistem 
special în caz de boală pentru funcționarii publici, cuprins în anexa 2 la Regulamentul (CE) 
nr. 987/2009. Anexa în cauză enumără sistemele speciale pentru funcționarii publici care nu 
intră în domeniul de aplicare al dispozițiilor relevante ale Regulamentului (CE) nr. 883/2004, 
inclusiv dispozițiile privind prestațiile în caz de boală. Prin urmare, aceste dispoziții ale 
dreptului UE nu se aplică sistemului de asigurări de boală pentru serviciile militare din 
Germania. Din aceste motive, obținerea formularului S1 nu este posibilă în termenii 
coordonării normelor UE pentru înregistrarea în cadrul instituției de asigurări de sănătate din 
Franța.

Cu toate acestea, Comisia a fost informată de către Germania că persoanele asigurate acolo 
beneficiază de sistemul special de boală pentru funcționarii publici din Germania. Potrivit 
informațiilor de care dispune Comisia, instituția de asigurări de sănătate pentru funcționarii 
publici din Germania preia rambursarea costurilor pentru prestații de asigurări de sănătate 
acordate în alte state membre ale UE conform tarifelor de rambursare germane. Astfel de 
rambursări ar fi, în general, mai favorabile persoanelor asigurate în cadrul acestui sistem decât 
în cazul aplicării normelor de coordonare ale UE. 

Normele UE privind coordonarea securității sociale nu reglementează cazul de față. 
Petiționarul se încadrează în sistemul special de boală din Germania, cuprins în anexa 2 la 
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 și nu se încadrează, așadar, în domeniul de aplicare al 
dispozițiilor privind asigurările de boală din Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Cu toate 
acestea, din informațiile de care dispune Comisia, petiționarului ar trebui să i se garanteze 
rambursarea îngrijirilor de care beneficiază petiționarul și familia sa în alte state membre în 
temeiul sistemului special de asigurări de boală pentru funcționarii publici, la tarife care pot fi 
adesea mai favorabile petiționarului decât în eventualitatea aplicării Regulamentului (CE) nr. 
883/2004.


