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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra savarankiškai dirbantis asmuo. Jis pageidauja nesidrausti sveikatos 
priežiūros draudimu. Vis dėlto tai neįmanoma, nes Vokietijoje sveikatos priežiūros draudimas 
yra privalomas. Peticijos pateikėjas teigia, kad bankrutuos, jei turės sumokėti draudimo įmoką 
ir baudą už nemokėjimą. Jis nesutinka su privalomu sveikatos priežiūros draudimu. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad valdžios institucijos, versdamos sudaryti draudimo sutartį, paskatino jį 
sukčiauti (vok. Eingehungsbetrug), nes jis neturi nuolatinių pajamų ir greičiausiai negalės 
mokėti draudimo įmokų. Peticijos pateikėjas mano, kad verčiant dalyvauti sveikatos 
priežiūros draudimo, už kurį negali susimokėti, sistemoje, pažeidžiamos jo ir kitų 1,4 mln. 
vokiečių žmogaus teisės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„ES teisės aktuose socialinės apsaugos srityje numatomas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne suderinimas. Pagal ES teisę neribojama valstybių narių teisė nustatyti 
savo socialinės apsaugos sistemų aspektus ir, kadangi ES lygmeniu nėra suderintų teisės 
nuostatų, kiekvienos valstybės narės teisės aktuose nustatomos sąlygos, pagal kurias 
suteikiamos socialinės apsaugos išmokos, tinkamumo šioms išmokoms gauti sąlygos, tai, kaip 
šios išmokos apskaičiuojamos ir kiek įmokų turėtų būti mokama.
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Tačiau, naudodamosi šia teise, valstybės narės turi laikytis ES teisės, visų pirma Sutarties 
nuostatų, kuriomis reglamentuojamas laisvas darbuotojų judėjimas ir kiekvieno Europos 
Sąjungos piliečio laisvė judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, taip pat Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatų. Šiame reglamente 
nustatytos bendrosios taisyklės ir principai, kurių turi laikytis visos nacionalinės valdžios 
institucijos, taikydamos nacionalinę teisę. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant 
skirtingus nacionalinės teisės aktus būtų paisoma pagrindinių vienodo požiūrio ir 
nediskriminavimo principų. Taip užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus 
nebūtų daromas neigiamas poveikis asmenims, kurie naudojasi savo teise laisvai judėti 
Europos Sąjungoje.

Kalbant apie darbuotojų migrantų galimybę gauti sveikatos draudimą, pažymėtina, kad 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 11 straipsnyje 
nustatomi teisės aktai, kurie konkrečiais atvejais taikomi įvairių kategorijų asmenims. 
Remiantis 11 straipsnio 3 dalies a punktu, vienoje valstybėje narėje savarankiškai dirbantiems 
asmenims taikomi tos valstybės narės teisės aktai. Šio reglamento 4 straipsnyje nustatyta, kad 
asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, pagal bet kurios valstybės narės teisės aktus 
priklauso tos pačios prievolės ir išmokos, kaip ir tos valstybės piliečiams.

Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad pirmiau nurodytos ES koordinavimo taisyklės taikomos tik 
tarpvalstybiniais atvejais, kurie ne visais požiūriais apsiriboja vienoje valstybėje narėje. Jeigu 
pilietis niekada nesinaudojo savo laisvo judėjimo teise, jam taikomi valstybės narės, kurioje 
jis gyvena, nacionalinės socialinės apsaugos teisės aktai. 

Kalbant apie sveikatos sistemas, SESV 168 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės 
atsakingos „už jų sveikatos politikos apibrėžimą ir už sveikatos paslaugų ir sveikatos 
priežiūros organizavimą bei teikimą“ (nors Teisingumo Teismas nusprendė, kad, 
naudodamosi šia kompetencija, valstybės narės turi laikytis ES teisės, visų pirma jos nuostatų, 
susijusių su laisve teikti paslaugas, pagal kurias valstybėms narėms draudžiama nustatyti arba 
palikti galioti nepagrįstus naudojimosi šia laisve apribojimus sveikatos priežiūros sektoriuje1).
Kalbant apie peticijos pateikėjo aprašytos padėties suderinamumą su ES pagrindinių teisių 
chartija, pažymėtina, kad Chartija netaikoma kiekvienu tariamo pagrindinių teisių pažeidimo 
atveju. Pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos valstybėms narėms taikomos tik 
tuomet, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę. Be to, Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 
1 dalyje nurodyta, kad „Chartijos nuostatos niekaip neišplečia Sutartyse apibrėžtos Sąjungos 
kompetencijos“. Todėl netikrinama, ar vien valstybių vidaus pobūdžio atvejai, susiję su 
nacionalinės socialinės apsaugos sistemos organizavimu, atitinka Chartiją.

Išvados
Komisijos tarnybos mano, kad Vokietijos teisėje nėra aspektų, kurie pažeistų ES teisę. 
Valstybės narės gali laisvai nustatyti savo socialinės apsaugos sistemų ir sveikatos politikos 
aspektus. Jei atvejis nėra tarpvalstybinio pobūdžio, netaikoma ES teisė dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo, konkrečiai Reglamentas (EB) Nr. 883/2004. Jei atvejis 
nesusijęs su ES teisės taikymu, netaikoma Pagrindinių teisių direktyva.“

                                               
1 ˇr., inter alia, bylą C‑ 372/04, Yvonne Watts, Rink. [2006 m.] I-04325, 92 punktas, ir joje 
nurodytą teismų praktiką.


