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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0872/2012 af H. D. H., tysk statsborger, om hans sundhedsforsikring

1. Sammendrag

Andrageren er selvstændig erhvervsdrivende og ønsker at opsige sin sundhedsforsikring. Det 
må han imidlertid ikke, da en sundhedsforsikring er obligatorisk i Tyskland. Andrageren 
mener, at han vil gå konkurs, hvis han både skal betale præmien og bøden for manglende 
betaling. Han er modstander af den obligatoriske sundhedsforsikring. Han mener, at 
regeringen har opmuntret ham til svig (Eingehungsbetrug) ved at tvinge ham til at tegne en 
forsikring, selv om han vidste, at han ville være uden fast indtægt og sandsynligvis ude af 
stand til at betale præmien. Andrageren mener, at det er en krænkelse af hans og ca. 1,4 mio. 
andre tyskeres menneskerettigheder, hvis de skal være med i en sundhedsforsikring, de ikke 
har råd til.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

EU's socialsikringslovgivning samordner de sociale sikringsordninger, men harmoniserer dem 
ikke. EU-lovgivningen begrænser ikke medlemsstaternes kompetence til at fastlægge de 
nærmere bestemmelser i deres sociale sikringsordninger, og da der ikke er nogen 
harmonisering på unionsniveau, er det den enkelte medlemsstats lovgivning, der fastsætter 
betingelserne for tilkendelse af sociale sikringsydelser, betingelserne for støtteberettigelse, 
hvordan disse ydelser beregnes, og hvor meget der skal betales i bidrag. 

Dog skal medlemsstaterne ved udøvelsen af denne beføjelse overholde EU-lovgivningen og i 
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særdeleshed traktatens bestemmelser om arbejdstagernes frie bevægelighed, enhver EU-
borgers frihed til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område og 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Forordningen indeholder fælles regler og principper, som skal overholdes 
af alle nationale myndigheder ved anvendelsen af den nationale lovgivning. Disse regler 
sikrer, at man ved anvendelsen af de forskellige nationale lovgivninger overholder de 
grundlæggende principper for ligebehandling og ikke-forskelsbehandling. Således sikrer de, at 
anvendelsen af de forskellige nationale lovgivninger ikke har en negativ indvirkning på 
personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU.

Med hensyn til adgang til sygeforsikring for vandrende arbejdstagere fastlægger artikel 11 i 
forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, hvilken 
lovgivning der i konkrete situationer finder anvendelse på forskellige persongrupper. I 
henhold til artikel 11, stk. 3, litra a), er en person, der udøver selvstændig virksomhed i en 
medlemsstat, omfattet af denne medlemsstats lovgivning. I forordningens artikel 4 er det 
fastsat, at personer, som er omfattet af forordningen, har de samme rettigheder og pligter i 
henhold til en medlemsstats lovgivning som vedkommende medlemsstats egne statsborgere.

Det bør dog bemærkes, at ovennævnte bestemmelser om koordinering på EU-plan kun finder 
anvendelse i grænseoverskridende situationer, der ikke i alle henseender kun vedrører en 
enkelt medlemsstat. I en situation, hvor en borger aldrig har udøvet sin ret til fri 
bevægelighed, er han omfattet af den nationale socialsikringslovgivning i sit hjemland. 

Med hensyn til sundhedssystemer er det fastsat i artikel 168 i TEUF, at medlemsstaterne er 
ansvarlige "for udformningen af deres sundhedspolitik samt for organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet") (selv om Domstolen har 
fastslået, at medlemsstaterne ved udøvelsen af denne kompetence skal overholde EU-retten, 
bl.a. bestemmelserne om den frie udveksling af tjenesteydelser, der indeholder et forbud for 
medlemsstaterne mod at indføre eller opretholde uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
denne frihed i sundhedssektoren 1).

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt den situation, andrageren har beskrevet, er i 
overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal 
det bemærkes, at chartret ikke finder anvendelse på enhver situation, hvor det hævdes, at der 
er sket en overtrædelse af de grundlæggende rettigheder. Ifølge chartrets artikel 51, stk. 1, 
gælder chartret kun for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. Desuden er det i 
artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union fastsat, at "[chartrets] bestemmelser 
udvider ikke på nogen måde Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne". Rent interne 
forhold vedrørende organisationen af den nationale socialsikringsordning skal derfor ikke 
vurderes ud fra, om de er i overensstemmelse med chartret.

Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene er af den opfattelse, at den tyske lovgivning ikke indeholder 
elementer, der strider mod EU-lovgivningen. Medlemsstaterne kan frit fastlægge de nærmere 
bestemmelser i deres sociale sikringsordninger og deres sundhedspolitik. Så længe der ikke er 

                                               
1 Se bl.a. sag C-372/04 Watts, Saml. af Domstolens afgørelser [2006] I-04325, præmis 92 og den retspraksis, der 
henvises til dér.
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noget grænseoverskridende element, finder EU-lovgivningen om koordinering af de sociale 
sikringsordninger, navnlig forordning (EF) nr. 883/2004, ikke anvendelse. Så længe en 
situation ikke indebærer anvendelse af EU-retten, finder chartret om grundlæggende 
rettigheder ikke anvendelse.


