
CM\870284EL.doc PE467.118

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

10.6.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1511/2010 του P.B., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση 
θεραπείας από γερμανικό φορέα ασφάλισης υγείας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, γερμανός πολίτης ο οποίος διαμένει στις Κάτω Χώρες και πάσχει από σοβαρή 
χρόνια ασθένεια, αναφέρει ότι η αίτησή του για θεραπεία στη Γερμανία απορρίφθηκε με την 
αιτιολογία ότι διαμένει στο εξωτερικό, παρότι, σύμφωνα με τους ιατρούς του, δικαιούται την 
εν λόγω θεραπεία. Τον Απρίλιο του 2010, ο αναφέρων έμεινε άνεργος και έκτοτε λαμβάνει 
επίδομα ανεργίας στις Κάτω Χώρες. Ισχυρίζεται ότι υφίσταται διάκριση από τις γερμανικές 
αρχές επειδή διαμένει στο εξωτερικό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Ο αναφέρων είναι γερμανός υπήκοος. Ήταν μεθοριακός εργαζόμενος που διέμενε στις Κάτω 
Χώρες και εργαζόταν στη Γερμανία. Επί του παρόντος είναι άνεργος και διαμαρτύρεται για 
την απόρριψη από τις γερμανικές αρχές της αίτησής του για υγειονομική περίθαλψη στη 
Γερμανία με την αιτιολογία ότι ζει στο εξωτερικό.

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 987/2009 καθορίζουν το κράτος μέλος που είναι 
αρμόδιο για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε μετανάστη.

Ως άνεργος μεθοριακός εργαζόμενος, ο αναφέρων καλύπτεται από τη νομοθεσία περί 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους μέλους διαμονής (ήτοι του κράτους μέλους το οποίο 
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καταβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, 
τα επιδόματα ανεργίας). Επομένως, υπεύθυνο για την υγειονομική του περίθαλψη είναι το 
κράτος μέλος διαμονής.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η άρνηση των γερμανικών αρχών να παράσχουν υγειονομική 
περίθαλψη στον αναφέροντα είναι δικαιολογημένη δεδομένου οι άνεργοι μεθοριακοί 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα απεριόριστης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης μόνον στο κράτος μέλος το οποίο καταβάλλει τα επιδόματα ανεργίας (εν 
προκειμένω στο κράτος μέλος διαμονής, παρότι εργαζόταν στη Γερμανία).

Η κατάσταση του αναφέροντος έχει πράγματι μεταβληθεί αφότου έμεινε άνεργος δεδομένου 
ότι, ως μεθοριακός εργαζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004, είχε δικαίωμα απεριόριστης πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και στα 
δύο κράτη – στο κράτος μέλος διαμονής και στο κράτος μέλος απασχόλησης. Δεδομένου ότι 
επί του παρόντος είναι άνεργος μεθοριακός εργαζόμενος, ο αναφέρων χρειάζεται, δυνάμει 
του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/20041, προηγούμενη εξουσιοδότηση από τον 
αρμόδιο φορέα των Κάτω Χωρών ώστε να λάβει προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη 
στη Γερμανία υπό τους ίδιους ακριβώς όρους με τους ασφαλισμένους στη χώρα αυτή.
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