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Temats: Lūgumraksts Nr. 0872/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais H. D. H., 
par viņa veselības apdrošināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir individuālais uzņēmējs, un viņš vēlas atteikties no veselības 
apdrošināšanas. Tomēr viņš nevar to izdarīt, jo Vācijā veselības apdrošināšana ir obligāta. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš bankrotēs, ja viņam būs jāmaksā apdrošināšanas 
prēmijas un sods par nemaksāšanu. Viņš iebilst pret obligāto veselības apdrošināšanu. Viņš 
norāda, ka valdība ir piespiedusi viņu veikt krāpnieciskas darbības (Eingehungsbetrug), liekot 
viņam iegādāties apdrošināšanas polisi tad, kad viņš zināja, ka viņam nav fiksētu ienākumu un 
ka viņš droši vien nebūs spējīgs samaksāt prēmijas. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņa 
un citu 1,4 miljonu Vācijas iedzīvotāju cilvēktiesības tiek pārkāptas, liekot viņiem obligāti 
piedalīties veselības apdrošināšanas shēmā, kuru viņi nevar atļauties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu, nevis saskaņošanu. Eiropas Savienības tiesību aktos netiek ierobežotas 
dalībvalstu pilnvaras noteikt savas sociālā nodrošinājuma sistēmas, un, ja nav saskaņotu 
noteikumu Savienības līmenī, katra dalībvalsts savos tiesību aktos var paredzēt nosacījumus 
par to, kā tiek piešķirti sociālā nodrošinājuma pabalsti, kam tie pienākas, kā šie pabalsti tiek 
aprēķināti un kādas iemaksas veicamas.
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Īstenojot savas pilnvaras, dalībvalstīm ir tomēr jāievēro ES tiesību akti, īpaši Līguma 
noteikumi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un ikviena Eiropas Savienības pilsoņa 
brīvību pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 
noteikumiem par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Šajā tiesību aktā paredzēti 
kopēji noteikumi un principi, kas jāievēro visām valsts iestādēm, piemērojot valsts tiesību 
aktus. Ar šiem noteikumiem panāk, ka dažādu valstu tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti 
vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma pamatprincipi. Tādējādi tiek 
nodrošināts, ka dažādu dalībvalstu tiesību aktu piemērošana negatīvi neietekmē personas, kas 
izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā.

Saistībā ar veselības apdrošināšanu migrējošiem darba ņēmējiem Regulas (EK) Nr. 883/2004 
par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 11. pantā ir noteikts, kādi tiesību akti ir 
piemērojami dažādām personu kategorijām konkrētās situācijās. Atbilstoši 11. panta 3. punkta 
a) apakšpunktam uz personu, kas veic darbību pašnodarbinātas personas statusā kādā 
dalībvalstī, attiecas minētās dalībvalsts tiesību akti. Minētās regulas 4. pantā noteikts, ka 
personām, uz kurām attiecas šī regula, pienākas tādi paši pabalsti un ir tādi paši pienākumi kā 
tie, kas kādas dalībvalsts tiesību aktos paredzēti tās piederīgajiem.

Tomēr ir jānorāda, ka iepriekš minētie ES koordinēšanas noteikumi attiecas tikai uz pārrobežu 
situācijām, kas visādā ziņā neskar tikai vienu dalībvalsti. Ja pilsonis nekad nav izmantojis 
savas tiesības brīvi pārvietoties, uz viņu attiecas viņa dalībvalsts konkrētie sociālās 
nodrošināšanas tiesību akti.

Saistībā ar veselības aizsardzības sistēmām LESD 168. pantā ir noteikts, ka dalībvalstis ir 
atbildīgas „par savas veselības politikas noteikšanu un veselības aprūpes pakalpojumu un 
medicīniskās aprūpes organizēšanu un sniegšanu” (lai gan Tiesa ir norādījusi, ka, īstenojot šo 
prasību, dalībvalstīm jāievēro ES tiesību akti, jo īpaši noteikumi par tiesībām brīvi sniegt 
pakalpojumus, kuros liedz dalībvalstīm noteikt nepamatotus ierobežojumus saistībā ar 
minētās brīvības izmantošanu veselības aizsardzības nozarē1).

Jautājumā par lūgumraksta iesniedzēja aprakstītās situācijas atbilstību ES Pamattiesību hartai 
jānorāda, ka harta nav piemērojama katrā iespējama pamattiesību pārkāpuma situācijā. 
Saskaņā ar 51. panta 1. punktu harta tiek piemērota dalībvalstīm tikai, kad tās īsteno 
Savienības tiesību aktus. Turklāt Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. punktā noteikts, ka 
„Hartas noteikumi nekādā ziņā nepaplašina Savienības kompetences, kā tās noteiktas 
Līgumos”. Tāpēc situācijās, kas attiecas tikai uz sociālā nodrošinājuma sistēmas organizāciju 
valsts iekšienē, netiek vērtēta to atbilstība hartai.

Secinājumi
Komisijas dienesti uzskata, ka Vācijas tiesību aktos nav ietverti elementi, kas pārkāpj ES 
tiesību aktus. Dalībvalstis ir tiesīgas lemt par savu sociālā nodrošinājuma sistēmu un veselības 
aizsardzības politikas konkrētajiem aspektiem. Tā kā minētajā gadījumā nav pārrobežu 
situācijas, ES tiesību akti par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, jo īpaši Regula 
(EK) Nr. 883/2004, nav piemērojami. Tā kā situācija nav saistīta ar ES tiesību aktu 
piemērošanu, Pamattiesību harta nav piemērojama.
                                               
1 Skatīt, inter alia, lietu C-372/04 Watts, ECR [2006] I-04325, 92. punktu, un tajā minēto 
tiesu praksi.
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