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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1475/2012 af H.H., tysk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling af pensionister i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at pensionister har tre måneder til at melde sig ud af obligatoriske 
sundhedsforsikringsordninger og melde sig ind i private eller frivillige forsikringsordninger. 
Når de tre måneder er udløbet, har de ikke længere muligheden for at melde sig ud af den 
obligatoriske ordning, medens personer i beskæftigelse på visse betingelser har ret hertil. 
Andrageren anser dette for at være ulige behandling og forskelsbehandling af pensionister, 
som endvidere kan stilles ugunstigt, hvis de forsøger at kræve godtgørelse af udgifter til 
lægebehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

"Det spørgsmål, der rejses i dette andragende drejer sig om, hvorvidt fristen på tre måneder 
(fra datoen for indgivelse af ansøgning om pension) for, at de pågældende tyske statsborgere 
kan vælge at melde sig ind i en privat sygeforsikringsordning eller frivilligt forblive i den 
offentlige ordning, udgør et tilfælde af forskelsbehandling i forhold til personer i 
beskæftigelse, som har en længere frist på to år til at træffe samme valg.

Kommissionens bemærkninger
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Der er blevet foretaget en grundig juridisk undersøgelse for at afgøre, om dette spørgsmål 
henhører under EU's bestemmelser om forbud mod forskelsbehandling. Det er ikke tilfældet.

EU-lovgivningen samordner kun de sociale sikringsordninger, når arbejdstagerne benytter sig 
af deres fri bevægelighed mellem medlemsstaterne. Den begrænser ikke medlemsstaternes 
beføjelse til at tilrettelægge deres sociale sikringsordninger, og det er – såfremt der ikke er 
sket en harmonisering på EU-niveau – den enkelte medlemsstats lovgivning, der fastsætter 
vilkårene for bevilling af sociale sikringsydelser. Dette omfatter den type af sygeforsikring, 
som er åben for pensionister, samt betingelserne for at vælge mellem forskellige 
sygeforsikringer.

Konklusion

Kommissionen beklager ikke at være i stand til at hjælpe andrageren. Udformningen af 
socialsikringsordninger henhører under medlemsstaternes kompetenceområde. Kommissionen 
har derfor ikke bemyndigelse til at efterprøve medlemsstaternes praksisser på dette område." 


