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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1475/2012 του/της Η. Η., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις σε βάρος συνταξιούχων στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα δηλώνει ότι οι συνταξιούχοι διαθέτουν χρονικό περιθώριο τριών 
μηνών για να εγκαταλείψουν τα δημόσια συστήματα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας και να 
ενταχθούν σε κάποιο ιδιωτικό ή προαιρετικό πρόγραμμα ασφάλισης. Μετά την πάροδο των 
τριών μηνών, οι συνταξιούχοι δεν μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα εν λόγω δημόσια 
συστήματα, σε αντίθεση με τους εργαζομένους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, υπό ορισμένες 
συνθήκες, να το πράξουν. Σύμφωνα με τον αναφέροντα/την αναφέρουσα, πρόκειται για άνιση 
μεταχείριση και για δυσμενή διάκριση σε βάρος των συνταξιούχων, οι οποίοι ενδέχεται, 
επιπλέον, να βρεθούν σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, εάν επιδιώξουν να διεκδικήσουν την 
επιστροφή των ιατρικών δαπανών τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Το ζήτημα που θέτει η αναφορά συνίσταται στο κατά πόσον η τρίμηνη περίοδος που ισχύει 
από την ημερομηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης για τους γερμανούς συνταξιούχους 
για να επιλέξουν εάν θα υπαχθούν σε ιδιωτικό σύστημα ασφάλισης ασθενείας ή εάν θα 
παραμείνουν εκουσίως στο δημόσιο σύστημα συνιστά διάκριση, σε σύγκριση με τα άτομα 
που εργάζονται, για τα οποία ισχύει περίοδος δύο ετών για τη λήψη της ίδιας απόφασης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Διεξήχθη ενδελεχής νομικός έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν το ζήτημα εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ κατά των διακρίσεων αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Το δίκαιο της Ένωσης συντονίζει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης μόνο όταν οι 
εργαζόμενοι ασκούν την ελευθερία μετακίνησης σε άλλο κράτος μέλος. Δεν περιορίζει την 
εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και, 
ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος μέσω της 
νομοθεσίας του να καθορίζει τους όρους βάσει των οποίων χορηγούνται οι παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν τα είδη ασφάλισης ασθενείας που είναι 
διαθέσιμα για τους συνταξιούχους και τους όρους για την επιλογή μεταξύ αυτών.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τον 
αναφέροντα/την αναφέρουσα. Ο σχεδιασμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 
εναπόκειται στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να επανεξετάσει 
τις πρακτικές των κρατών μελών στον τομέα αυτό. 


