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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0872/2012, którą złożył H.D.H. (Niemcy) w sprawie swojego 
ubezpieczenia zdrowotnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest niezależnym przedsiębiorcą i pragnie zrezygnować ze swojego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Nie może jednak tego uczynić, ponieważ w Niemczech 
ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Składający petycję stwierdza, że zbankrutuje, 
jeżeli będzie musiał płacić składki oraz grzywnę za brak wpłaty. Wyraża on sprzeciw wobec 
obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Składający petycję stwierdza, że rząd nakłonił 
go do popełnienia oszustwa (Eingehungsbetrug), zmuszając do wykupienia ubezpieczenia, 
choć składający petycję wiedział, że nie ma stałego dochodu i prawdopodobnie nie będzie 
w stanie płacić składek. Składający petycję uważa, że dochodzi do naruszania jego praw 
człowieka, a także praw człowieka pozostałych 1,4 miliona Niemców, ponieważ osoby te 
mają obowiązek przynależności do systemu ubezpieczeń zdrowotnych, na co nie mogą sobie 
pozwolić.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 5 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego przewiduje się koordynację, a 
nie harmonizację systemów zabezpieczeń społecznych. Prawo Unii Europejskiej nie 
ogranicza uprawnień państw członkowskich w zakresie organizacji własnych systemów 
zabezpieczeń społecznych, a wobec braku harmonizacji na szczeblu UE to w przepisach 
każdego z państw członkowskich określa się warunki przyznawania świadczeń z tytułu 
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zabezpieczenia społecznego, warunki kwalifikowalności, sposób obliczania takich świadczeń 
oraz kwotę świadczeń.

Państwa członkowskie w ramach wykonywania tego uprawnienia zobowiązane są jednak do 
przestrzegania prawa UE, a w szczególności postanowień Traktatu dotyczących swobody 
przemieszczania się pracowników i prawa każdego obywatela Unii Europejskiej do 
swobodnego przemieszczania się i zamieszkania na terenie innych państw członkowskich 
zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Rozporządzenie to zawiera wspólne przepisy i zasady, których 
powinny przestrzegać wszystkie organy krajowe przy stosowaniu prawa krajowego. Przepisy 
te gwarantują, że podczas stosowania różnych ustawodawstw krajowych przestrzega się 
podstawowych zasad równego traktowania i niedyskryminacji. W ten sposób zapewniają one 
stosowanie ustawodawstwa różnych państw bez negatywnego wpływu na osoby korzystające 
z prawa do swobodnego przemieszczania się w granicach Unii Europejskiej.

W odniesieniu do dostępu pracowników migrujących do ubezpieczenia chorobowego, art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego ustanawia przepisy obowiązujące w konkretnych sytuacjach w przypadku 
poszczególnych kategorii osób. W myśl art. 11 ust. 3 lit. a) rozporządzenia osoby prowadzące 
własną działalność gospodarczą w państwie członkowskim podlegają przepisom tego państwa 
członkowskiego. W art. 4 tego rozporządzenia stwierdza się, że osoby, do których stosuje się 
to rozporządzenie, korzystają z tych samych świadczeń i podlegają tym samym obowiązkom 
na mocy ustawodawstwa każdego państwa członkowskiego, co jego obywatele.

Należy jednak odnotować, że powyższe unijne zasady koordynacji mają zastosowanie tylko w 
sytuacjach transgranicznych, które nie ograniczają się we wszystkich aspektach do jednego 
tylko państwa członkowskiego. W sytuacji, gdy obywatel nie korzystał nigdy ze swojego 
prawa swobodnego przepływu, podlega on przepisom krajowym swojego państwa 
członkowskiego dotyczącym zabezpieczenia społecznego. 

W odniesieniu do systemów opieki zdrowotnej, w art. 168 TFUE stwierdza się, że państwa 
członkowskie są odpowiedzialne „w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak 
również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej” (pomimo że, 
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż przy wykonywaniu tych obowiązków państwa 
członkowskie muszą przestrzegać prawa UE, w szczególności postanowień dotyczących 
swobody świadczenia usług, które zakazują państwom członkowskim wprowadzania lub 
utrzymywania nieuzasadnionych ograniczeń w korzystaniu z tej swobody w sektorze opieki 
zdrowotnej1).

W odniesieniu do zgodności sytuacji opisanej przez składającego petycję z Kartą praw 
podstawowych UE należy zauważyć, że Karta nie ma zastosowania do każdej sytuacji 
domniemanego naruszenia praw podstawowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty jej 
postanowienia mają zastosowanie do państw członkowskich jedynie wtedy, gdy wdrażają one 
prawo Unii Europejskiej. Ponadto art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że 
„[p]ostanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w 
Traktatach.” Dlatego też typowe sytuacje wewnętrzne odnoszące się do organizacji krajowego 
                                               
1 Zob. między innymi sprawa C-372/04 Watts, Zb. Orz. [2006] I-04325, ust. 92 i przedstawione tam orzeczenie.
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systemu zabezpieczeń społecznych nie są objęte kontrolą w celu zapewnienia zgodności z 
postanowieniami Karty.

Wnioski
Służby Komisji uznają, że prawo niemieckie nie zawiera elementów mogących stanowić 
naruszenie prawa UE. Państwa członkowskie mają prawo określić szczegółowo organizację 
ich systemów zabezpieczeń społecznych i politykę zdrowotną. Jeżeli nie występuje element 
transgraniczny, przepisy UE dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a 
w szczególności rozporządzenie (WE) nr 883/2004, nie mają zastosowania. O ile sytuacja nie 
wymaga zastosowania prawa UE, Karta praw podstawowych nie ma zastosowania.


