
CM\1006101PL.doc PE521.565v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

20.9.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1475/2012, którą złożył H. H. (Niemcy), w sprawie rzekomej 
dyskryminacji emerytów w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje, iż emeryci mieli trzy miesiące na wybór obowiązkowych 
planów ubezpieczeń zdrowotnych oraz rejestrację jako członkowie prywatnych lub 
dobrowolnych planów ubezpieczeniowych. Po upływie rzeczonych trzech miesięcy nie 
istnieje już możliwość wyboru planu obowiązkowego, podczas gdy osoby pracujące mają 
zapewnioną taką możliwość w pewnych okolicznościach. Składający petycję uznaje takie 
postępowanie za przejaw nierównego traktowania i dyskryminacji emerytów, którzy mogą 
dodatkowo znaleźć się w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeśli będą wnioskować o zwrot 
kosztów leczenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Kwestia poruszona przez składającego petycję dotyczy tego, czy obowiązujący niemieckich 
emerytów okres trzech miesięcy, od dnia złożenia wniosku o przejście na emeryturę, w 
odniesieniu do wyboru prywatnego planu ubezpieczeniowego lub dobrowolnego pozostania w 
systemie publicznym, stanowi element dyskryminacji w porównaniu z osobami pracującymi, 
wobec których zastosowanie ma dłuży okres wynoszący dwa lata na podjęcie analogicznej 
decyzji. 
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Przeprowadzono dogłębną analizę prawną w celu zbadania, czy sprawa ta wchodzi w zakres 
unijnych przepisów przeciw dyskryminacji. Taka sytuacja nie występuje.

Prawo unijne koordynuje systemy zabezpieczenia społecznego jedynie w odniesieniu do 
korzystania przez pracowników ze swobody przemieszczania się do innego państwa 
członkowskiego. Prawo UE nie ogranicza kompetencji państw członkowskich w zakresie 
organizowania swoich własnych systemów zabezpieczenia społecznego, a w przypadku braku 
harmonizacji na szczeblu unijnym warunki przyznawania świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego powinny być określone w ustawodawstwie każdego państwa członkowskiego. 
Obejmuje to różne rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych otwartych dla emerytów, a także 
warunki ich wyboru.

Wniosek

Komisja z żalem informuje, że nie jest w stanie pomóc składającemu petycję. Kształt 
systemów zabezpieczenia społecznego pozostaje w gestii państw członkowskich. W związku 
z tym Komisja nie jest uprawniona do kontrolowania praktyki państw członkowskich w tej 
dziedzinie. 


