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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1475/2012, ktorú predkladá H. H., nemecký štátny občan, o údajnej 
diskriminácii dôchodcov v Nemecku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že dôchodcovia majú tri mesiace na to, aby vystúpili zo systému 
povinného zdravotného poistenia a zaregistrovali sa ako poistenci v rámci systému 
súkromného alebo dobrovoľného poistenia. Po uplynutí troch mesiacov sa už nebudú môcť 
odhlásiť zo systému povinného poistenia, zatiaľ čo zamestnané osoby tak za určitých 
podmienok môžu urobiť. Predkladateľ petície poukazuje v tejto súvislosti na rozdielne 
zaobchádzanie a diskrimináciu dôchodcov, ktorí navyše môžu byť veľmi znevýhodnení, ak si 
budú chcieť dať preplatiť liečebné náklady.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 20. septembra 2013

Predkladateľ petície položil otázku, či v prípade nemeckých dôchodcov trojmesačná lehota od 
dátumu podania žiadosti o dôchodok na rozhodnutie, či uzatvoria súkromné zdravotné 
poistenie alebo zostanú dobrovoľne poistení v rámci verejného systému, predstavuje 
diskrimináciu v porovnaní so zamestnanými osobami, ktoré majú na rovnaké rozhodnutie 
dlhšiu, dvojročnú lehotu.

Pripomienky Komisie
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Z právneho hľadiska sa dôkladne preskúmalo, či táto záležitosť patrí do pôsobnosti 
antidiskriminačných pravidiel EÚ. Nie je tomu tak.

V práve Únie sa systémy sociálneho zabezpečenia koordinujú len v prípadoch, keď pracovníci 
využívajú svoju slobodu na voľný pohyb v inom členskom štáte. Neobmedzujú právomoc 
členských štátov organizovať svoje systémy sociálneho zabezpečenia a vzhľadom na 
neexistenciu harmonizácie na úrovni EÚ si členské štáty prostredníctvom svojich právnych 
predpisov samy určujú podmienky, za ktorých vyplácajú príspevky sociálneho zabezpečenia. 
Patria sem všetky druhy zdravotného poistného krytia, ktoré majú dôchodcovia k dispozícii, 
ako aj podmienky ich výberu.

Záver

Komisia vyjadruje poľutovanie, že predkladateľovi petície nemôže pomôcť. Model systémov 
sociálnej ochrany určujú členské štáty. Komisia preto nie je oprávnená skúmať postupy 
členských štátov v tejto oblasti. 


