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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1600/2009, του Román Jiménez Gil, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης Puma 22 των απόδημων Βρετανών, η οποία 
συνοδεύεται από 100 υπογραφές, σχετικά με το δικαίωμα στην υγειονομική 
περίθαλψη για τους ευρωπαίους που συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα και μένουν 
στην αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια

1. Περίληψη της αναφοράς

Το 2002 η κοινότητα της Βαλένθια μέσω της εγκυκλίου 1/2002 της αυτόνομης κοινότητας 
της Βαλένθια, παραχώρησε στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έμεναν στις επαρχίες 
Alicante, Castellón και Βαλένθια, οι οποίοι δεν ήταν ούτε δικαιούχοι σύνταξης αλλά ούτε και 
εργαζόμενοι, το δικαίωμα της γενικής υγειονομικής περίθαλψης. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος 
αποσύρθηκε στις 5 Ιουνίου του 2008 και αντικαταστάθηκε από τον νέο νόμο για την 
ασφάλιση υγείας. Τα άτομα που θίγονται από αυτό το μέτρο είναι εκείνα που δεν έχουν 
πρόσβαση στο (αγγλικό) εθνικό σύστημα υγείας μέσω του E121 ή του E108 και δεν 
καταβάλλουν εισφορές στο ισπανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, και στην πλειονότητά 
τους πρόκειται για άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί πρόωρα. Τον Νοέμβριο του 2009 η 
κυβέρνηση της Βαλένθια ζήτησε από τους πρόωρα συνταξιοδοτηθέντες να καταβάλλουν 
ετησίως το ποσό των 1 080 ευρώ ανά άτομο ή 2 160 ευρώ ανά ζευγάρι προκειμένου για την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης από την υγειονομική υπηρεσία της Βαλένθια. Η αγγλική 
κυβέρνηση ζήτησε από τους πρόωρα συνταξιοδοτηθέντες να αποκτήσουν ιδιωτική ασφάλεια 
υγείας μέχρι την ηλικία της συνταξιοδότησής τους οπότε και θα έχουν αυτόματα δικαίωμα σε 
παροχές υγείας. Οι αναφέροντες θεωρούν τη συγκεκριμένη εισφορά παράνομη και ζητούν 
δωρεάν υγειονομική περίθαλψη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να καθορίσει τις λεπτομέρειες του δικού του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των παροχών που θα προσφέρονται, των 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, του τρόπου υπολογισμού αυτών των 
παροχών και του ύψους των εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται. Οι κοινοτικές 
διατάξεις, και συγκεκριμένα οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και αριθ. 987/2009, 
θεσπίζουν κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές 
κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή 
των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Οι αναφέροντες εμπίπτουν στην κατηγορία των μη ενεργών προσώπων. Τα μη ενεργά 
πρόσωπα καλύπτονται καταρχήν από τους κανονισμούς για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Η νομοθεσία που ισχύει για τα πρόσωπα αυτά είναι η νομοθεσία του 
κράτους διαμονής. Η διαμονή για τους σκοπούς των κανονισμών περί κοινωνικής ασφάλισης 
καθορίζεται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με βάση το «κέντρο των συμφερόντων» 
του προσώπου. Υποθέτοντας, ως εκ τούτου, ότι οι αναφέροντες έχουν το κέντρο των 
συμφερόντων τους στην Ισπανία, αυτό σημαίνει ότι υπόκεινται στην ισπανική νομοθεσία και 
πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες ισπανικές διατάξεις για την υπαγωγή στο υποχρεωτικό της 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Στην αυτόνομη περιφέρεια της Βαλένθια η υπαγωγή 
παρέχεται, σε όσους δεν έχουν εκπληρώσει ορισμένες προϋποθέσεις εισφοράς, μέσω ετήσιας 
καταβολής. Αυτό προσφέρει στους αναφέροντες την επιλογή μεταξύ υπαγωγής στο 
υποχρεωτικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και απόκτησης ιδιωτικής ασφάλειας υγείας. 

Ωστόσο, όταν τα πρόσωπα αρχίσουν να λαμβάνουν κρατική σύνταξη, θα εφαρμόζεται σε 
αυτά η νομοθεσία του κράτους που καταβάλλει τη σύνταξή τους, και το δικαίωμά τους σε 
υγειονομική περίθαλψη θα καθορίζεται από τη νομοθεσία αυτή. Το κράτος που καταβάλλει 
τη σύνταξη θα είναι τότε αρμόδιο να τους παράσχει το μορφότυπο φορητού εγγράφου S1 
(πρώην έντυπο Ε121), το οποίο θα τους επιτρέψει να εγγραφούν στον φορέα υγειονομικής 
περίθαλψης του τόπου διαμονής τους. Κατ’ εφαρμογή των κανόνων συντονισμού, θα έχουν 
πλέον το δικαίωμα στην ίδια ακριβώς μεταχείριση στο κράτος διαμονής με τα πρόσωπα που 
είναι ασφαλισμένα εκεί, όμως το κόστος της εν λόγω υγειονομικής περίθαλψης θα επιβαρύνει 
το κράτος που καταβάλλει τη σύνταξη.

Συμπέρασμα

Δεν αποκαλύπτεται παραβίαση του δικαίου της ΕΕ από την παρούσα αναφορά. 


