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Θέμα: Αναφορά 1038/2012, του Luciano Iannuccelli, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη λειτουργία της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας στην Τσεχική 
Δημοκρατία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει, με βάση την προσωπική του εμπειρία, ότι οι τσεχικές αρχές σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν αναγνωρίζουν την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας, παρόλο 
που έχει ως στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών των κρατών μελών σε οποιαδήποτε 
χώρα της Ένωσης, με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις που αναλογούν στους 
πολίτες που κατοικούν στην εν λόγω χώρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Μαΐου 2013

Ο αναφέρων επισημαίνει, με βάση την προσωπική του εμπειρία, ότι οι τσεχικές αρχές 
αρνήθηκαν δύο φορές να αναγνωρίσουν την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας για την 
αναγκαία θεραπευτική αγωγή της συζύγου του, παρόλο που έχει ως στόχο την κάλυψη της 
αναγκαίας υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών των κρατών μελών σε οποιαδήποτε χώρα 
της Ένωσης, με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις που αναλογούν στους πολίτες 
που κατοικούν στην εν λόγω χώρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, «ο 
ασφαλισμένος και τα μέλη της οικογένειάς του που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από το 
αρμόδιο, δικαιούνται τις παροχές σε είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη 
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διάρκεια της διαμονής τους. Οι παροχές αυτές χορηγούνται για λογαριασμό του αρμόδιου 
φορέα από τον φορέα του τόπου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που 
αυτός εφαρμόζει, ως εάν οι ενδιαφερόμενοι ήταν ασφαλισμένοι δυνάμει της νομοθεσίας 
αυτής». για την πρόσβαση στις εν λόγω παροχές σε είδος, το αρμόδιο κράτος μέλος στο οποίο 
είναι ασφαλισμένος ο ενδιαφερόμενος εκδίδει ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας (κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 25, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009).

Ο φορέας παροχής της ιατρικής περίθαλψης είναι εκείνος που καθορίζει κατά πόσο είναι 
αναγκαία η θεραπευτική αγωγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καλύψουν μόνο την περίθαλψη που 
παρέχεται από φορείς που υπάγονται στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής 
(συμβεβλημένοι πάροχοι και όχι ιδιωτικοί ή μη συμβεβλημένοι πάροχοι).

Ανάλογα με τη δομή του συστήματος στο κράτος μέλος διαμονής, το κράτος μέλος μπορεί να 
παρέχει δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, να απαιτεί την καταβολή ενός τέλους από τους 
ασθενείς ή να απαιτεί την καταβολή του συνόλου των δαπανών της περίθαλψης. Στα κράτη 
μέλη όπου η υγειονομική περίθαλψη είναι δωρεάν ή απαιτείται μόνο η καταβολή τέλους από 
τους ασθενείς, ο ασθενής οφείλει να ζητήσει την απόδοση των ιατρικών εξόδων του από το 
κράτος μέλος διαμονής. Το αρμόδιο κράτος μέλος αναλαμβάνει το κόστος των παροχών σε 
είδος και το αποδίδει στο ακέραιο στο κράτος μέλος διαμονής (άρθρο 35 του κανονισμού 
ΕΚ) αριθ. 883/2004). Οι αποδόσεις αυτές καθορίζονται και πραγματοποιούνται μεταξύ των 
δύο ενδιαφερομένων κρατών μελών, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές διατάξεις που 
περιέχονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

Μόνο στα κράτη μέλη που απαιτούν την καταβολή του συνόλου των δαπανών της 
περίθαλψης, ο ασφαλισμένος καλύπτει τα έξοδα, τα οποία του αποδίδονται απευθείας στο 
κράτος μέλος διαμονής (άρθρο 25, παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009). Εν 
συνεχεία, το κράτος μέλος διαμονής ζητεί την απόδοση των δαπανών από το αρμόδιο κράτος 
μέλος σύμφωνα με τις δημοσιονομικές διατάξεις που ορίζει ο τίτλος IV του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 987/2009.

Κατά κανόνα, η απόδοση ζητείται και χορηγείται εντός των ορίων και υπό τους όρους που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής (άρθρο 25, παράγραφοι 4 και 
5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

Από όσο γνωρίζει η Επιτροπή, η δημόσια υγειονομική περίθαλψη στην Τσεχική Δημοκρατία 
παρέχεται δωρεάν ή σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω απαίτησης μόνο ενός τέλους από τον 
ασθενή. Ωστόσο, από τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί 
κατά πόσον ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης είχε λόγο για να αρνηθεί την ευρωπαϊκή 
κάρτα ασφάλισης υγείας, προκειμένου να καλύψει το κόστος της αναγκαίας υγειονομικής 
περίθαλψης και, κατά συνέπεια, αν η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν έγινε σεβαστή από το 
φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης. 

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που διαβιβάσθηκαν, είναι δύσκολο να καθορισθεί εάν υπήρξε 
παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας από τις τσεχικές αρχές στην περίπτωση του 
αναφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις τσεχικές αρχές προκειμένου να 
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ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των αρχών του δικαίου της Ένωσης όσον 
αφορά τη χρήση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας από τα αναφερόμενα 
νοσοκομεία στην Τσεχική Δημοκρατία.

4. Απάντηση της Επιτροπής (Αναθ.), που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Στην προηγούμενη αλληλογραφία, η Επιτροπή εξηγούσε με λεπτομέρεια τους κανόνες 
σχετικά με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας και την απόδοση των εξόδων για αγωγές 
που διέπονται από τους κανόνες συντονισμού κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ που ορίζει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε να επικοινωνήσει η 
ίδια με τις τσεχικές αρχές προκειμένου να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των αρχών του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τη χρήση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης 
ασθένειας από τα νοσοκομεία στην Τσεχική Δημοκρατία. που αναφέρει ο αναφέρων. 

Εις απάντηση, το τσεχικό Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι η περίπτωση του αναφέροντα του  
είχε ήδη υποβληθεί προς εξέταση το Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2012. Αμέσως μόλις 
ενημερώθηκε σχετικά με την άρνηση απόδοσης των εξόδων σε είδος κατόπιν προσκόμισης 
της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας, το ενεχόμενο νοσηλευτικό ίδρυμα εκλήθη να 
παράσχει εξηγήσεις και να επανορθώσει την κατάσταση.

Η απάντηση που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας ήταν ότι το πρόβλημα είχε προκύψει κατά 
την παροχή της αναγκαίας ιατρικής περίθαλψης στον αναφέροντα. Συγκεκριμένα. το 
νοσοκομείο του Pardubice δήλωσε τα ακόλουθα:

Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής διαπιστώθηκε ότι:

- Το νοσηλευόμενο πρόσωπο ήταν κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου με το όνομα Eva K, το 
οποίο είχε εκπνεύσει στις 11 Νοεμβρίου 2007.

- Το νοσηλευόμενο πρόσωπο ήταν κάτοχος τσεχικού διαβατηρίου με το όνομα Eva I. και ισχύ 
έως τις 7 Ιανουαρίου 2015.

- Το νοσηλευόμενο πρόσωπο είχε ιταλική κάρτας ασφάλισης υγείας στο όνομα Eva K, αλλά 
όχι στο όνομα που εμφανιζόταν στον έγκυρο τίτλο ταυτότητας, ενώ επίσης δεν ήταν σε θέση 
να παρουσιάσει έγκυρη ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας.

- Πέραν τούτου, τα δύο προαναφερθέντα έγγραφα εμφαίνουν διαφορετικές ημερομηνίες 
γέννησης του ενδιαφερομένου προσώπου, ήτοι 13 Ιουνίου 1948 στο τσεχικό διαβατήριο και 
13 Ιουνίου 1949 στο ιταλικό διαβατήριο.

Υπό το φως των ανωτέρω, το προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος δεν διέθετε επαρκείς 
αποδείξεις ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει σωστά την κ. Eva I. 

Τόσο το περιφερειακό νοσοκομείο του Pardubice όσο και το νοσοκομείο Litomyšl  έλαβαν 
υπενθύμιση από το Υπουργείο Υγείας όσον αφορά τα προβλήματα που σχετίζονται με τις 
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παροχές σε είδος σε ασφαλισμένα πρόσωπα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
και του ΕΟΧ, καθώς και από την Ελβετία. Από τη δήλωση του Υπουργείου Υγείας απορρέει 
ότι δίδεται επαρκής προσοχή στην εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού.

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που έλαβε, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι οι τσεχικές αρχές γνωρίζουν 
τους ισχύοντες κανόνες συντονισμού και μεριμνούν για την κατάλληλη εφαρμογή τους. Η 
Επιτορπή ελέγχει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας στα κράτη μέλη 
και κάθε φορά που ενημερώνεται σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων της ΕΕ, 
διερευνά την κατάσταση από κοινού νε το εκάστοτε κράτος μέλος. Επί του παρόντος, η 
Επιτροπή δεν κρίνει ότι υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν οιαδήποτε παραβίαση του 
ενωσιακού δικαίου από την Τσεχική Δημοκρατία.


