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Ref.: Petiția 08722/2012, adresată de H. D. H., de cetățenie germană, privind asigurarea 
sa de sănătate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este un antreprenor independent și dorește să își anuleze asigurarea sa de sănătate. 
Cu toate acestea, el nu are voie să facă acest lucru deoarece în Germania este obligatoriu să ai
asigurare de sănătate. Petiționarul afirmă că va da faliment dacă trebuie să plătească primele 
de asigurare plus dobânda pentru neplată. El obiectează față de asigurarea obligatorie de 
sănătate. El precizează că guvernul l-a încurajat să comită o fraudă (Eingehungsbetrug) pentru 
că l-a obligat să încheie o poliță de asigurare în timp ce acesta a știut că nu are un venit fix și 
că probabil nu va putea plăti primele. Petiționarul consideră că drepturile sale umane, precum 
și cele ale altor 1,4 milioane de cetățeni germani sunt încălcate din cauza participării 
obligatorii la un sistem de asigurări de sănătate pe care nu și le permit.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul  Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, nu armonizarea sistemelor 
de securitate socială. Dreptul Uniunii Europene nu limitează competența statelor membre în 
ceea ce priește detaliile sistemelor lor de securitate socială și, în lipsa unei armonizări la 
nivelul UE, legislația fiecărui stat membru este cea care stabilește condițiile de acordare a 
prestațiilor de securitate socială, condițiile de eligibilitate, precum și modul de calcul al 
beneficiilor și cuantumul contribuțiilor de achitat.
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Cu toate acestea, în exercitarea acestei competențe, statele membre trebuie să respecte 
legislația UE, în special dispozițiile tratatului referitoare la libera circulație a lucrătorilor, la 
libertatea fiecărui cetățean al Uniunii Europene de a se deplasa și de a-și stabili reședința pe 
teritoriul statelor membre, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Regulamentul stabilește norme și 
principii comune care trebuie să fie respectate de toate autoritățile naționale atunci când aplică 
legislația națională. Aceste norme garantează că punerea în aplicare a diferitelor legislații 
naționale respectă principiile fundamentale ale egalității de tratament și nediscriminării. 
Astfel, se garantează că aplicarea diferitelor legislații naționale nu are efecte negative asupra 
persoanelor care își exercită dreptul la liberă circulație în interiorul Uniunii Europene.

În ceea ce privește accesul la asigurările de sănătate al lucrătorilor migranți, articolul 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială 
stabilește legislația aplicabilă diferitelor categorii de persoane în situații concrete. În 
conformitate cu articolul 13 alineatul (3) litera (a), o persoană care desfășoară o activitate pe 
cont propriu într-un stat membru este supusă legislației din respectivul stat membru Articolul 
4 din acest regulament stipulează că persoanelor căruia li se aplică regulamentul au aceleași 
obligații și se bucură de aceleași beneficii acordate de legislația oricărui stat membru 
resortisanților statului respectiv.

Ar trebui însă remarcat că normele de coordonare ale UE de mai sus se aplică numai în 
situațiile transfrontaliere care nu se limitează sub toate aspectele la un singur stat membru. În 
situația în care un cetățean nu și-a exercitat niciodată dreptul la liberă circulație, acesta se 
supune legislației naționale în materia securității sociale specifice statului său membru. 

Cu privire la sistemele de asigurări de sănătate, articolul 168 din TFUE stipulează că statele 
membre sunt răspunzătoare „în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și 
organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală” (deși Curtea de Justiție 
a susținut că, în exercitarea acestor responsabilități, statele membre trebuie să respecte 
legislația UE, în special prevederile referitoare la libertatea de a presta servicii, care împiedică 
statele membre să introducă sau să mențină restricții nejustificate în exercitarea acestei 
libertăți în sectorul îngrijirii sănătății1).

În ceea e privește compatibilitatea situației descrise de petiționar cu Carta drepturilor 
fundamentale ale UE, ar trebui remarcat că aceasta nu se aplică oricărei situații de presupusă 
încălcare a drepturilor fundamentale. Potrivit articolului 51 alineatul (1), Carta li se aplică 
statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare legislația Uniunii. În plus, 
articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană stipulează că „dispozițiile 
cuprinse în Cartă nu extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt definite în 
tratate”. În consecință, situațiile cu caracter pur intern ținând de organizarea sistemului 
național de securitate socială nu fac obiectul verificării conformității lor cu Carta.

Concluzii
Serviciile Comisiei consideră că legislația germană nu cuprinde elemente care ar încălca 
dreptul UE Statele membre sunt libere să stabilească detaliile sistemelor lor de  securitate 

                                               
1 A se vedea, inter alia, cauza C-372/04 Watts, Rec. 2006, p. I-04325, punctul 92 și jurisprudența la care se face 
trimitere acolo.
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socială și propria lor politică în domeniul sănătății. Atâta timp cât nu există un element 
transfrontalier, dreptul UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială, în special 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004, nu este aplicabil. Atâta timp cât o situație nu implică 
aplicarea dreptului UE, Carta drepturilor fundamentale nu este aplicabilă.


