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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0872/2012, внесена от H. D. H., с германско гражданство, относно 
здравната му осигуровка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е независим предприемач и иска да се откаже от здравно 
осигуряване. Той не може да направи това, тъй като здравното осигуряване е 
задължително в Германия. Вносителят на петицията заявява, че ще фалира, ако трябва 
да плати здравните си вноски и глобата за неплащане. Той се противопоставя на 
задължителното здравно осигуряване. Той заявява, че правителството го насърчава да 
извършва измама (Eingehungsbetrug), като го принуждава да сключи застрахователна 
полица, макар да знае, че няма фиксиран доход и вероятно няма да бъде в състояние да 
изплаща вноските. Вносителят на петицията смята, че неговите човешки права и тези 
на още 1,4 милиона германци се нарушават поради задължителното участие в схема за 
здравно осигуряване, което те не могат да си позволят.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Правото на ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда координация, а не 
хармонизация на схемите за социално осигуряване. Правото на Европейския съюз не 
ограничава правомощията на държавите членки да определят конкретните елементи на 
своите социалноосигурителни схеми и при липса на хармонизация на равнището на ЕС 
именно законодателството на всяка държава членка следва да предвиди условията, при 
които се предоставят социалноосигурителни обезщетения, условията за допустимост, 
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как се изчисляват тези обезщетения и какъв следва да бъде размерът на обезщетението.

При упражняването на своите правомощия държавите членки трябва обаче да спазват 
правото на ЕС и по-специално разпоредбите на Договора относно свободата на 
движение на работници и свободата на всеки гражданин на Европейския съюз да се 
придвижва и пребивава на територията на държавите членки, както и разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване. 
Регламентът установява общи правила и принципи, които трябва да бъдат спазвани от 
всички национални органи при прилагането на националното право. Тези правила 
гарантират, че прилагането на различните национални законодателства е в 
съответствие с основните принципи на равно третиране и недопускане на 
дискриминация. По този начин се гарантира, че прилагането на различните национални 
законодателства няма да оказва отрицателно въздействие върху лицата, които 
упражняват своето право на свободно придвижване в Европейския съюз.

По отношение на достъпа до здравно осигуряване на работниците мигранти член 11 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване 
установява приложимото законодателство в конкретното положение на различни 
категории лица. Съгласно член 11, параграф 3, буква а) спрямо лице, осъществяващо 
дейност като самостоятелно заето лице в една държава членка, се прилага 
законодателството на тази държава членка. Член 4 от същия регламент гласи, че 
лицата, за които се прилага този регламент, получават същите обезщетения и имат 
същите задължения съгласно законодателството на която и да е държава членка, както 
нейните граждани.

Следва обаче да се отбележи, че горепосочените правила на ЕС за координация се 
прилагат само в трансгранични ситуации, които не се ограничават в рамките на една 
държава членка. В ситуация, в която гражданин никога не е упражнил правото си на 
свободно движение, той е обект на националното законодателство на неговата държава 
членка в областта на социалното осигуряване. 

Що се отнася до системите за здравеопазване, член 168 от ДФЕС гласи, че държавите 
членки носят отговорност за „определянето на тяхната здравна политика, както и в 
организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи“ (въпреки че 
Съдът на ЕС е постановил, че в изпълнение на тези отговорности държавите членки 
трябва да спазват правото на ЕС, по-специално разпоредбите относно свободното 
предоставяне на услуги, които забраняват на държавите членки да въвеждат или да 
запазват необосновани ограничения за упражняването на тази свобода в сектора на 
здравеопазването1).

Що се отнася до съвместимостта на ситуацията, описана от вносителя с Хартата на 
основните права на ЕС, следва да се отбележи, че Хартата не се прилага за всяка 
ситуация на предполагаемо нарушение на основните права. Съгласно член 51, параграф 
1 от Хартата нейните разпоредби се прилагат за държавите членки единствено когато те 
прилагат правото на Съюза. Освен това, член 6, параграф 1 от Договора на Европейския 

                                               
1 Вж. наред с другото дело C-372/04 Watts, Сборник [2006] I-04325, параграф 92 и съдебната практика, 
цитирана там.
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съюз гласи, че „разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин 
определените в Договорите области на компетентност на Съюза.“ Поради това чисто 
вътрешни положения, свързани с организирането на националната система за социално 
осигуряване, не подлежат на контрол за тяхното съответствие с Хартата.

Заключения
Службите на Комисията считат, че германското право не съдържа елементи, които да 
нарушават правото на ЕС. Държавите членки са свободни да определят конкретните 
разпоредби на техните системи за социално осигуряване и тяхната здравна политика. В 
случай че не съществува трансграничен елемент, на правото на ЕС относно 
координацията на системите за социално осигуряване, по-специално Регламент (ЕО) 
№ 883/2004, не се прилага. Когато ситуацията не включва прилагането на правото на 
ЕС, Хартата на основните права не е приложима.


