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Tárgy: H. H. német állampolgár által benyújtott 1475/2012. számú petíció a
németországi nyugdíjasokkal szembeni állítólagos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a nyugdíjasoknak három hónapjuk van arra, hogy 
kijelentkezzenek a kötelező egészségbiztosítási rendszerből, és a magán- vagy önkéntes 
biztosítási rendszerek tagjává váljanak. Ha ez a három hónap letelik, a továbbiakban már nem 
jelentkezhetnek ki a kötelező rendszerből, a foglalkoztatottak viszont – bizonyos körülmények 
között – ezt később is megtehetik. A petíció benyújtója szerint ez egyenlőtlen bánásmódot és 
megkülönböztetést jelent a nyugdíjasokkal szemben, akik ráadásul súlyos hátrányba 
kerülhetnek az orvosi költségek visszatérítésének igénylésekor.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

A petíció benyújtója által felvetett kérdés az, hogy a német nyugdíjasokra vonatkozó, a 
nyugdíj megigénylésének napjától számítandó három hónapos határidő a tekintetben, hogy 
csatlakozzanak valamely magán-egészségbiztosítási rendszerhez vagy pedig szabad 
akaratukból megmaradjanak az állami rendszerben, hátrányos megkülönböztetést jelent-e a 
foglalkoztatott személyekkel összehasonlítva, akikre hosszabb (kettő éves) határidő 
vonatkozik a tekintetben, hogy meghozzák ezt a döntést.
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A Bizottság észrevételei

Minden részletre kiterjedő jogi vizsgálatra került sor annak megállapítására, hogy a kérdés 
vajon az uniós megkülönböztetésellenes szabályok hatálya tartozik-e. Nem ez a helyzet.

Az uniós jog abból a szempontból koordinálja a szociális biztonsági rendszereket, ha a 
munkavállalók élnek a valamely más tagállamba történő szabad mozgáshoz való jogukkal. Az 
uniós jog nem korlátozza a tagállamok saját szociális biztonsági rendszerük megszervezésére 
vonatkozó jogát, és – uniós szintű harmonizáció hiányában – a szociális juttatások 
odaítélésének feltételeit az egyes tagállami törvényhozásoknak kell rögzíteniük. Ebbe 
beletartoznak a nyugdíjasok számára igénybe vehető egészségbiztosítások különféle típusai, 
valamint a közülük történő választás feltételei is.

Összegzés

A Bizottság sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem tud segítséget nyújtani a petíció 
benyújtójának. A szociális védelmi rendszerek kidolgozása továbbra is a tagállamok 
hatásköre. A Bizottság ezért nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy felülvizsgálja a 
tagállamok e területre vonatkozó gyakorlatait.


