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ασφάλιση υγείας του στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι Ιταλός, αλλά διαμένει στη Γερμανία. Λαμβάνει σύνταξη τόσο από το 
γερμανικό όσο και από το ιταλικό κράτος. Έχει υποβάλει αίτηση για παροχή ασφάλισης 
υγείας στον τοπικό οργανισμό ασφάλισης υγείας Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) στο 
Μόναχο συμπληρώνοντας το έντυπο E121. Ο αναφέρων υποβλήθηκε σε επέμβαση, αλλά 
ενημερώθηκε ότι δεν ήταν ασφαλισμένος. Ο αναφέρων θεωρεί ότι κανονικά θα έπρεπε να 
είναι ασφαλισμένος στη Γερμανία και ισχυρίζεται ότι οι γερμανικές αρχές παραβιάζουν, 
μεταξύ άλλων, τους κανονισμούς 883/2004 και 987/2009 σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η Επιτροπή έχει δεχτεί την ίδια ακριβώς καταγγελία από τον ίδιο πολίτη, στις 30 Νοεμβρίου 
2012. Παρασχέθηκαν στον αναφέροντα εξηγήσεις σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ στον
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, συγκεκριμένα σε σχέση με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.
883/2004 και 987/2009 και τους κανόνες που διέπουν την υγειονομική περίθαλψη για τους 
συνταξιούχους που λαμβάνουν διπλή σύνταξη στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κατά συνέπεια, βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ο συνταξιούχος
σε μια κατάσταση όπως ο αναφέρων δικαιούται όλες τις επιστροφές ιατρικών δαπανών που 
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προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο κατοικεί. Προκειμένου να τύχει
υγειονομικής περίθαλψης στο κράτος μέλος κατοικίας σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, ο 
συνταξιούχος πρέπει να εγγραφεί στον αρμόδιο φορέα της χώρας κατοικίας με το έντυπο
E121 (τώρα έντυπο S1) που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος ασφάλισης. 
Για τα οφέλη που αποκτήθηκαν στο κράτος της κατοικίας, ο φορέας του κράτους μέλους 
κατοικίας πρέπει να αποζημιώνεται από τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος ασφάλισης
(σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004).

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω κανόνων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Γερμανία
εφάρμοσε εσφαλμένα τους κανόνες της ΕΕ στην περίπτωση του αναφέροντος. Δεδομένου ότι 
κατ' αρχήν τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του δικαίου 
της ΕΕ, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις γερμανικές αρχές για να ζητήσει διευκρινίσεις 
σχετικά με την πρακτική που εφαρμόζεται έναντι του αναφέροντος.

Στην απάντησή τους, της 3ης Ιουλίου 2013, οι γερμανικές αρχές παραδέχθηκαν ότι η 
νομοθεσία της ΕΕ είχε εφαρμοστεί εσφαλμένα στην περίπτωση του αναφέροντος και 
ανέφεραν ότι, εν τω μεταξύ, το έντυπο S1 που υπέβαλε ο αναφέρων έχει αναγνωριστεί από
τον γερμανικό φορέα. Οι γερμανικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι οι εθνικές διαδικασίες σε 
σχέση με την εγγραφή για υγειονομική περίθαλψη με ένα έντυπο S1 από πρόσωπα που 
λαμβάνουν σύνταξη από δύο κράτη μέλη τελούν επί του παρόντος υπό αναθεώρηση. Ο 
αναφέρων έχει ενημερωθεί από την Επιτροπή για τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις 
γερμανικές αρχές. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει άλλες παρόμοιες καταγγελίες σε σχέση με τη Γερμανία. Η 
κατάσταση του αναφέροντος φαίνεται να αφορά μια μεμονωμένη περίπτωση και όχι μια 
γενικώς εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τη Γερμανία. Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή δεν διακρίνει κάποιο στοιχείο που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί 
παραβάσει κατά της Γερμανίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υπόθεση του αναφέροντος έχει
διευθετηθεί θετικά και, ως εκ τούτου μπορούν να θεωρηθεί λήξασα.


