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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója független vállalkozó, és szeretné megszüntetni az egészségbiztosítását. 
Ezt azonban nem teheti meg, mivel Németországban kötelező egészségbiztosítással 
rendelkezni. A petíció benyújtója azt állítja, hogy fizetésképtelen lesz, ha be kell fizetnie a 
biztosítási díjat és a nem fizetés miatt kirótt bírságot. Tiltakozik a kötelező egészségbiztosítás 
ellen. Azt állítja, hogy a kormány bátorította, hogy csalást (Eingehungsbetrug) kövessen el 
azzal, hogy biztosítás megkötésére kényszerítette, miközben ő tudta, hogy nem rendelkezett 
biztos jövedelemmel, és hogy valószínűleg nem fogja tudni fizetni a biztosítási díjat. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy az ő és további 1,4 millió német állampolgár emberi jogai sérülnek 
egy olyan egészségbiztosítási rendszerben való kötelező részvétel miatt, amelyet nem 
engedhetnek meg maguknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént. 

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A szociális biztonság területén hatályos uniós jog a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálását, nem pedig harmonizálását írja elő. Az uniós jog nem korlátozza a 
tagállamoknak a szociális biztonsági rendszerük részletes meghatározására vonatkozó 
hatáskörét, és az uniós szintű harmonizáció hiányában az egyes tagállamok jogszabályai 
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határozzák meg a szociális biztonsági ellátások nyújtásának feltételeit, a jogosultsági 
feltételeket, valamint ezen ellátások kiszámításának módját és a fizetendő hozzájárulás 
mértékét.

A tagállamoknak azonban az említett hatáskör gyakorlása során tiszteletben kell tartaniuk az 
uniós jogot, és különösen a Szerződésnek a munkavállalók szabad mozgására, illetve 
valamennyi uniós polgár tagállamok területén való szabad mozgására és tartózkodására 
vonatkozó rendelkezéseit, továbbá a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendeletben foglalt rendelkezéseket. Az említett rendelet közös szabályokat és 
elveket állapít meg, amelyeket valamennyi nemzeti hatóságnak tiszteletben kell tartania a 
nemzeti jog alkalmazása során. Ezek a szabályok biztosítják, hogy a különböző nemzeti 
jogszabályok alkalmazása során tiszteletben tartsák az egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség alapelveit. Így biztosított, hogy a különböző nemzeti 
jogszabályok alkalmazása ne befolyásolja hátrányosan az Európai Unión belüli szabad 
mozgáshoz való jogukat gyakorló személyeket.

A migráns munkavállalók betegségbiztosításhoz való hozzáférését illetően a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 11. cikke rögzíti, hogy 
mely jogszabályok alkalmazandók konkrét helyzetekben a különböző kategóriákba tartozó 
személyekre. A 11. cikk (3) bekezdésének a) pontja értelmében az önálló vállalkozóként egy 
tagállamban tevékenységet folytató személyek az adott tagállam jogszabályainak hatálya alá 
tartoznak. A rendelet 4. cikke kimondja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó személyeket 
bármely tagállam jogszabályai szerint ugyanolyan jogok illetik meg, és ugyanolyan 
kötelezettségek terhelik, mint az adott tagállam állampolgárait.

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az említett uniós koordinációs szabályok csak azokban a 
határokon átnyúló helyzetekben alkalmazandók, amelyeknek nem kizárólag egyetlen 
tagállamot érint az összes vonatkozása. Azokban a helyzetekben, amikor egy polgár sosem élt 
a szabad mozgáshoz való jogával, az adott polgárra a saját tagállamának szociális biztonságra 
vonatkozó nemzeti jogszabályai vonatkoznak. 

Az egészségügyi rendszerekkel kapcsolatban az EUMSZ 168. cikke kimondja, hogy a 
tagállamok hatáskörébe tartozik az egészségügyi politikájuk meghatározása, valamint az 
orvosi ellátás megszervezése és biztosítása (bár a Bíróság megállapította, hogy e hatáskörök 
gyakorlása során a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot, különösen a 
szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló rendelkezéseket, amelyek tiltják, hogy a tagállamok 
indokolatlan korlátozásokat vezessenek be vagy tartsanak fenn e szabadság egészségügyi 
ágazatban történő gyakorlásában szemben1).

Azzal kapcsolatban, hogy mennyiben egyeztethető össze a petíció benyújtója által leírt 
helyzet az Európai Unió Alapjogi Chartájával, meg kell jegyezni, hogy a charta nem 
alkalmazandó minden olyan helyzetre, amelyben felmerül az alapvető jogok megsértésének 
gyanúja. A charta – 51. cikkének (1) bekezdése szerint – csak annyiban vonatkozik a 
tagállamokra, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Emellett az Európai Unióról szóló 
szerződés 6. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „a Charta rendelkezései semmilyen 
                                               
1 Lásd többek között a C–372/04. sz. Watts ügyet (EBHT 2006., I-04325. o., 92. pont) és az 
ott hivatkozott esetjogot.
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módon nem terjesztik ki az Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit”. Ezért a 
nemzeti szociális biztonsági rendszerek megszervezésével kapcsolatos, tisztán egy tagállamon 
belüli helyzetek nem tartoznak a Chartának való megfelelés ellenőrzésének körébe.

Összegzés
A Bizottság szolgálatainak véleménye szerint a német jog nem tartalmaz olyan elemeket, 
amelyek sértenék az uniós jogot. A tagállamok szabadon határozhatják meg szociális 
biztonsági rendszereik és egészségügyi politikájuk részleteit. Határokon átnyúló vonatkozások 
hiányában a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós jogszabály, azaz a 
883/2004/EK rendelet nem alkalmazandó. Továbbá amennyiben a helyzet nem érinti az uniós 
jog alkalmazását, az Alapjogi Charta nem alkalmazandó.


