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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1475/2012, внесена от Х. Х., с германско гражданство, относно 
предполагаема дискриминация на пенсионерите в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че пенсионерите разполагат с три месеца да се 
възползват от клауза за неприлагане на задължителните схеми за здравно осигуряване и 
да се регистрират като членове на частни или доброволни схеми за осигуряване. След 
изтичането на тримесечния срок, пенсионерите повече нямат възможност да се 
възползват от клаузата за неприлагане на задължителната схема, докато трудово 
заетите лица имат такава възможност, при определени условия. Вносителят счита това 
за неравностойно третиране и дискриминация на пенсионерите, които освен това могат 
да бъдат поставени в сериозно неравностойно положение, ако решат да изискат 
възстановяване на медицински разноски.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29.4.2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20.09.2013 г.

Въпросът, повдигнат от вносителя на петицията, е дали срокът от 3 месеца от датата на 
подаване на искането за излизане в пенсия, в рамките на който германските пенсионери 
трябва да изберат дали да се присъединят към частна здравноосигурителна схема или 
доброволно да останат в обществената схема, би представлявало елемент на 
дискриминация, в сравнение със заетите лица, за които важи по-дълъг срок от две 
години за вземане на същото решение.
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Забележки на Комисията

Беше проведена обстойна правна проверка, за да се определи дали въпросът попада в 
обхвата на правилата на ЕС срещу дискриминацията. Това обаче не е така.

Правото на Съюза координира системите за социална сигурност, когато работниците се 
възползват от свободата на движение, за да отидат в други държави. То не ограничава 
правото на държавите членки да организират своите социалноосигурителни схеми, като 
при липсата на хармонизация на равнището на Съюза, законодателството на всяка една 
държава членка определя условията, при които се отпускат и/или възстановяват 
социалноосигурителни обезщетения. Това включва видовете здравноосигурително 
покритие, които са достъпни за пенсионерите, и условията за избор между тях.

Заключение

Комисията съжалява, че не може да помогне на вносителя на петицията. Устройството 
на системите за социална защита е отговорност на държавите членки. Поради това 
Комисията няма правомощието да прави преглед на практиките на държавите членки в 
тази област. 


