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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1475/2012, adresată de H.H., de cetățenie germană, privind o presupusă 
discriminare la adresa pensionarilor în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul menționează că pensionarii au la dispoziție un termen de trei luni pentru a se 
retrage din sistemul de asigurare medicală obligatorie și pentru a-și face o asigurare privată 
sau facultativă. La expirarea celor trei luni, pensionarii nu se mai pot retrage din sistemul de 
asigurare medicală obligatorie, în timp ce persoanelor angajate le este permisă retragerea în 
anumite condiții. Petiționarul consideră acest tratament inechitabil și discriminatoriu față de 
pensionari, care ar putea fi grav dezavantajați în cazul în care intenționează să solicite 
rambursarea cheltuielilor medicale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Întrebarea ridicată de petiționar este dacă termenul de trei luni de la pensionare de care dispun 
pensionarii germani pentru a se înscrie într-un sistem de asigurări de sănătate privat sau 
pentru a rămâne benevol în sistemul public de sănătate, constituie un act de discriminare, în 
comparație cu persoanele angajate, pentru care există un termen de peste doi ani pentru 
aceeași decizie.
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A fost efectuată o verificare juridică exhaustivă pentru a stabili dacă problema se încadrează 
în normele europene împotriva discriminării. Ceea ce nu este cazul.

Dreptul Uniunii coordonează sistemele de securitate socială doar atunci când lucrătorii 
folosesc dreptul la liberă circulație într-un alt stat membru. Dreptul UE nu limitează 
competențele statelor membre de a-și organiza propriile sisteme de securitate socială; și în 
lipsa armonizării legislației la nivelul UE, legislația statelor membre este cea care stabilește 
condițiile pentru acordarea prestațiilor de asigurări sociale. Aceasta include tipurile de 
asigurări de sănătate deschise pentru pensionari și condițiile alegerii unuia dintre acestea.

Concluzie

Comisia își exprimă regretul de a nu putea ajuta petiționarului. Conceperea sistemelor de 
protecție socială revine statelor membre. Prin urmare, Comisia nu are competența de a revizui 
practicile statelor membre din acest domeniu. 


