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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι αυτοαπασχολούμενος και επιθυμεί να απαλλαγεί από την ασφάλιση 
ασθενείας του. Ωστόσο, αυτό δεν είναι εφικτό, διότι στη Γερμανία η ασφάλιση ασθενείας 
είναι υποχρεωτική. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι θα χρεοκοπήσει εάν υποχρεωθεί να 
καταβάλλει τα ασφάλιστρα και το πρόστιμο για τη μη καταβολή. Καταγγέλλει το γεγονός ότι 
η ασφάλιση ασθενείας είναι υποχρεωτική. Υποστηρίζει ότι οι αρχές τον έσπρωξαν να 
διαπράξει απάτη (Eingehungsbetrug), καθώς τον υποχρέωσαν να αποκτήσει ασφάλεια, παρότι 
γνώριζε ότι δεν διέθετε σταθερό εισόδημα και ότι δεν ήταν σε θέση να πληρώσει. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά του και τα δικαιώματα 1,4 
εκατομμυρίων ακόμα Γερμανών εξαιτίας της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ασφάλιση 
ασθενείας που δεν μπορούν να πληρώσουν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει τον συντονισμό και 
όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η νομοθεσία της ΕΕ δεν 
περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών όσον αφορά τον καθορισμό των λεπτομερειών των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και, ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ, εναπόκειται 
στη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους να καθορίζει τις συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες 
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χορηγούνται τα οφέλη της κοινωνικής ασφάλισης, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ο τρόπος 
με τον οποίο τα εν λόγω οφέλη υπολογίζονται καθώς και ποια είναι η συνεισφορά που θα 
πρέπει να καταβληθεί σχετικά. 

Όταν ασκούν αυτήν την εξουσία, τα κράτη μέλη πρέπει, όμως, να συμμορφώνονται με τη 
νομοθεσία της ΕΕ και, ειδικότερα, με τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελευθερία 
κυκλοφορίας των εργαζομένων, την ελευθερία κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
μετακινείται και να κατοικεί στην επικράτεια κρατών μελών καθώς και με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.883/2004 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας. Ο κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες και αρχές οι οποίες πρέπει να τηρούνται 
από όλες τις εθνικές αρχές όταν εφαρμόζουν τους εθνικούς νόμους. Οι εν λόγω κανόνες 
εξασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών σέβεται τις βασικές 
αρχές της ισότητας μεταχείρισης και μη διάκρισης. Πράττοντας έτσι, εξασφαλίζουν ότι η 
εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών δεν επηρεάζει αρνητικά τα πρόσωπα που 
ασκούν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σχέση με την πρόσβαση στην ασφάλιση ασθενείας για μετανάστες εργαζόμενους, το 
άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας, θεσπίζει την εφαρμόσιμη νομοθεσία σε συγκεκριμένες περιστάσεις 
διαφορετικών κατηγοριών ανθρώπων.  Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 α), πρόσωπο 
το οποίο ασκεί μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος, υπάγεται στη 
νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους. Το άρθρο 4 του κανονισμού αυτού αναφέρει ότι τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρεται ο κανονισμός αυτός απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων 
και υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία του κάθε κράτους 
μέλους, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του.

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι προαναφερθέντες κανόνες συντονισμού της ΕΕ 
εφαρμόζονται μόνο σε διασυνοριακές καταστάσεις οι οποίες δεν περιορίζονται από κάθε 
άποψη εντός ενός μόνο κράτους μέλους. Σε κατάσταση όπου ένας πολίτης δεν έχει ασκήσει 
ποτέ το δικαιώματά του για ελεύθερη κυκλοφορία, το εν λόγω άτομο υπόκειται στην εθνική 
νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση του συγκεκριμένου του κράτους μέλους. 

Σε ό,τι αφορά τα συστήματα υγείας, το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα «όσον αφορά τη 
διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας καθώς και την οργάνωση και την παροχή 
υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης» (παρά το γεγονός ότι το Δικαστήριο 
εξέφρασε την άποψη ότι ασκώντας τις εν λόγω αρμοδιότητες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
σέβονται τη νομοθεσία της ΕΕ, και ειδικότερα τις διατάξεις σχετικά με την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών η οποία απαγορεύει στα κράτη μέλη να εισαγάγουν ή να διατηρούν 
αδικαιολόγητους περιορισμούς για την άσκηση της εν λόγω ελευθερίας στον τομέα της 
υγείας)1

Σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα της κατάστασης που περιγράφεται από τον αναφέροντα με τον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω Χάρτης δεν 
εφαρμόζεται σε κάθε κατάσταση ενδεχόμενης παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
                                               
1 Βλέπε, μεταξύ άλλων, υπόθεση C-372/04 Watts, ECR [2006] I-04325, παράγραφος 92 και 
νομολογία που αναφέρεται στο σημείο αυτό.



CM\931427EL.doc 3/3 PE506.286v02-00

EL

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1, η Χάρτα εφαρμόζεται στα κράτη μέλη, μόνον όταν 
εφαρμόζουν ενωσιακή νομοθεσία. Επιπλέον, το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι «οι διατάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση 
των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες.» Ως εκ τούτου, καθαρά 
εσωτερικές καταστάσεις που αφορούν την οργάνωση του εθνικού συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης, δεν εμπίπτει στον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την Χάρτα.

Συμπεράσματα
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι η γερμανική νομοθεσία δεν περιέχει στοιχεία τα 
οποία παραβιάζουν την νομοθεσία της ΕΕ. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίσουν τις 
λεπτομέρειες των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης καθώς και την πολιτική τους στον 
τομέα της υγείας. Στο βαθμό που δεν υφίστανται διασυνοριακά στοιχεία, η νομοθεσία της ΕΕ 
για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, και ιδιαίτερα ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004 δεν είναι εφαρμόσιμος. Για όσο χρονικό διάστημα η εν λόγω κατάσταση δεν 
αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν 
εφαρμόζεται.


