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Θέμα: Αναφορά 0334/2009 του H.K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει με την επιστροφή εξόδων για φάρμακα και 
αμοιβές ιατρών στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Επί σειρά ετών ο αναφέρων διατηρεί δεύτερη κατοικία στην Ισπανία, όπου ο ίδιος και η 
σύζυγός του περνούν μέρος του έτους. Έως σήμερα, το ζευγάρι λάμβανε τις αναγκαίες 
ιατρικές υπηρεσίες μόνο βάσει του εντύπου E111 και ενός γερμανικού επικουρικού ταμείου 
ασφάλισης υγείας. Οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν πρόσφατα τον αναφέροντα ότι η 
μακροχρόνια ιατρική περίθαλψη δεν μπορεί να καλύπτεται πλέον βάσει του εντύπου E111 
και ότι θα πρέπει να υποβάλει το έντυπο E121. Ο αναφέρων αμφισβητεί την ορθότητα του 
αιτήματος των ισπανικών αρχών, δεδομένου ότι το έντυπο E121 προϋποθέτει εγγραφή στα 
ισπανικά μητρώα και επομένως αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος του, και για τον λόγο 
αυτόν ζητεί από το Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό, 
αλλά όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε 
κράτος μέλος είναι ελεύθερο να καθορίζει τις λεπτομέρειες του εθνικού του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, συγκεκριμένα τις λεπτομέρειες ως προς το ποιος μπορεί να 
ασφαλιστεί βάσει της νομοθεσίας του, τις παροχές που χορηγούνται, τους όρους βάσει των 
οποίων χορηγούνται και το ύψος των εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται.  Ωστόσο, το 
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κοινοτικό δίκαιο, συγκεκριμένα οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 574/72, ορίζει 
κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή των εθνικών νόμων.  
Ο στόχος αυτών των κανόνων είναι να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διαφορετικών 
εθνικών νομοθεσιών δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμά 
τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Όσον αφορά τις παροχές ασθενείας, οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 574/72 
θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες για τα δικαιώματα των συνταξιούχων σε παροχές ασθενείας 
όταν διαμένουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο για την υγειονομική κάλυψη 
κράτος.

Ένα άτομο δικαιούται κατά την προσωρινή διαμονή σε άλλο κράτος μέλος απαραίτητες 
παροχές ασθενείας σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής, εξ ονόματος του 
αρμόδιου κράτους μέλους. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας αποδεικνύει αυτό το 
δικαίωμα αυτό. Η Διοικητική Επιτροπή Κοινωνικής Ασφάλισης Διακινούμενων 
Εργαζόμενων έχει ορίσει την έννοια της «απαραίτητης μέριμνας» ως ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη που χορηγείται σε ασφαλισμένο, ο οποίος διαμένει σε άλλο κράτος μέλος, 
προκειμένου να μην εξαναγκασθεί να επιστρέψει πρόωρα στο αρμόδιο κράτος, για να λάβει 
την περίθαλψη που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του, και να επιτραπεί στον ασφαλισμένο 
να συνεχίσει τη διαμονή του υπό ιατρικά ασφαλείς συνθήκες, λαμβανομένης υπόψη της 
προβλεπόμενης διάρκειας της διαμονής (απόφαση 1941).

Οι συνταξιούχοι που μεταφέρουν τον τόπο διαμονής τους σε κράτος μέλος διαφορετικό από 
αυτό που καταβάλλει τη σύνταξή τους δικαιούνται κάθε παροχή υγειονομικής περίθαλψης 
που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής, εξ ονόματος του κράτους μέλους 
που καταβάλλει τη σύνταξη. Προκειμένου να λάβει την εν λόγω ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ο συνταξιούχος πρέπει να υποβάλει το έντυπο Ε121 στο ίδρυμα ασφάλισης υγείας 
του κράτους μέλους διαμονής.

Στο πλαίσιο του κανονισμού 1408/71, η έννοια της «κατοικίας» πρέπει να γίνεται κατανοητή 
ως ο τόπος όπου βρίσκεται το κέντρο των συμφερόντων του εν λόγω προσώπου. Το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης2 διευκρίνισε ορισμένα κριτήρια για τον καθορισμό της 
κατοικίας ενός ασφαλισμένου: διάρκεια και σκοπός της απουσίας, λόγοι που οδήγησαν στη 
μετακίνηση, πρόθεση του ενδιαφερομένου κ.λπ.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη νομολογία, ένας συνταξιούχος δεν αλλάζει την 
κατοικία του αν δεν έχει την πρόθεση να μετακινηθεί μόνιμα σε άλλος κράτος μέλος και έχει 
την πρόθεση να επιστρέψει στην πατρίδα του, ασχέτως της διάρκειας διαμονής του στο 
εξωτερικό.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι της άποψης ότι ο αναφέρων δεν πρέπει να εγγραφεί στο 
ισπανικό ίδρυμα ασφάλισης ασθενείας βάσει του εντύπου Ε121 αν μένει μόνο έξι μήνες το 
έτος στην Ισπανία. Ο ίδιος και η σύζυγός του πρέπει να μπορούν να λάβουν την απαραίτητη 
περίθαλψη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ισπανία εφόσον κατέχουν έγκυρη 
ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας που εκδίδει το γερμανικό ασφαλιστικό ταμείο του 

                                               
1 ΕΕ L 104 της 8.4.2004.
2 Αποφάσεις της 8.2.1992, C-102/91, και της 17.2.1977, 76/76.
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αναφέροντος.

Η Επιτροπή συζητά με τις κατάλληλες εθνικές αρχές προκειμένου να διερευνήσει το εν λόγω 
θέμα περαιτέρω και θα ενημερώσει αντίστοιχα το Κοινοβούλιο.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό, 
αλλά όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε 
κράτος μέλος είναι ελεύθερο να καθορίζει τις λεπτομέρειες του εθνικού του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, συγκεκριμένα τις λεπτομέρειες ως προς το ποιος μπορεί να 
ασφαλιστεί βάσει της νομοθεσίας του, τις παροχές που χορηγούνται, τους όρους βάσει των 
οποίων χορηγούνται και το ύψος των εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται.  Εντούτοις, το 
δίκαιο της ΕΕ, και ειδικότερα οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και αριθ. 987/2009, 
θεσπίζει κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας.  Ο στόχος αυτών των κανόνων είναι να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των 
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα πρόσωπα που ασκούν 
το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τις παροχές ασθενείας, οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 883/2004 και 987/2009 
θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες για τα δικαιώματα των συνταξιούχων σε παροχές ασθενείας 
όταν διαμένουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο για την υγειονομική κάλυψη 
κράτος.

Ένα πρόσωπο δικαιούται, κατά τη διάρκεια προσωρινής παραμονής του σε άλλο κράτος 
μέλος, τις απαραίτητες παροχές ασθενείας σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους 
διαμονής, εξ ονόματος του αρμόδιου κράτους μέλους. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας 
αποδεικνύει το δικαίωμα αυτό. Η διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης όρισε την έννοια της «απαραίτητης περίθαλψης» ως υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε έναν ασφαλισμένο προκειμένου να μην εξαναγκασθεί να 
επιστρέψει πρόωρα στο αρμόδιο κράτος, για να λάβει την περίθαλψη που απαιτεί η 
κατάσταση της υγείας του, και να επιτρέπεται στον ασφαλισμένο να συνεχίσει τη διαμονή 
του υπό ιατρικά ασφαλείς συνθήκες, λαμβανομένης υπόψη της προβλεπόμενης διάρκειας της 
διαμονής (απόφαση S31).

Οι συνταξιούχοι που μεταφέρουν τον τόπο διαμονής τους σε κράτος μέλος διαφορετικό από 
αυτό που καταβάλλει τη σύνταξή τους δικαιούνται κάθε παροχή υγειονομικής περίθαλψης 
που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής, εξ ονόματος του κράτους μέλους 
που καταβάλλει τη σύνταξη. Προκειμένου να λάβει αυτήν την υγειονομική περίθαλψη, ο 
συνταξιούχος πρέπει να υποβάλει το έγγραφο S1 στον φορέα υγειονομικής περίθαλψης του 
κράτους μέλους διαμονής.

Στο πλαίσιο του κανονισμού 883/2004, η έννοια της «κατοικίας» πρέπει να γίνεται 
κατανοητή ως ο τόπος όπου βρίσκεται το κέντρο των συμφερόντων του εν λόγω προσώπου. 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όρισε κριτήρια προκειμένου να καθορίζεται η κατοικία ενός 
ασφαλισμένου προσώπου: η διάρκεια και ο σκοπός της απουσίας, λόγοι που οδήγησαν στη 

                                               
1 ΕΕ C 106, 24.4.2010.
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μετακίνηση, η πρόθεση του ενδιαφερόμενου κ.λπ. Αυτά τα κριτήρια ενσωματώθηκαν στο 
άρθρο 11 του κανονισμού 987/2009, που παρέχει καθοδήγηση στους φορείς προκειμένου να 
μπορούν να αποφασίζουν τον τόπο διαμονής ενός προσώπου.

Λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία και το περιεχόμενου του άρθρου 11 του κανονισμού 
987/2009, ένας συνταξιούχος δεν αλλάζει τον τόπο διαμονής του εάν δεν έχει την πρόθεση να 
μετακομίσει μόνιμα σε άλλο κράτος μέλος και προτίθεται να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής 
του, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο αναφέρων δεν θα πρέπει να εγγραφεί στο ισπανικό ίδρυμα 
ασφάλισης ασθενείας βάσει του εγγράφου S1 (πρώην έγγραφο E121) εάν παραμένει μόνο έξι 
μήνες τον χρόνο στην Ισπανία και διατηρεί το κέντρο των συμφερόντων του στη Γερμανία. Ο 
ίδιος και η σύζυγός του πρέπει να μπορούν να λάβουν την απαραίτητη περίθαλψη κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους στην Ισπανία εφόσον κατέχουν έγκυρη ευρωπαϊκή κάρτα 
ασφάλισης υγείας που εκδίδει το γερμανικό ασφαλιστικό ταμείο του αναφέροντος.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή αντάλλαξε δύο φορές αλληλογραφία με τις ισπανικές εθνικές αρχές προκειμένου 
να συζητήσουν το ζήτημα που εγείρεται στην υπόθεση του αναφέροντος. Το τελικό 
αποτέλεσμα είναι ότι οι ισπανικές εθνικές αρχές συμφωνούν με την ερμηνεία της Επιτροπής 
για τους κανονισμούς κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ επί του συγκεκριμένου ζητήματος. 
Συμφωνούν ότι ένας συνταξιούχος από άλλο κράτος μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την 
ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας για την κάλυψη απαραίτητης υγειονομικής περίθαλψης 
ενόσω βρίσκεται στην Ισπανία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει τη «συνήθη διαμονή» του 
στην Ισπανία κατά την έννοια των κανονισμών.  Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να 
εξετάζεται σε σχέση με τα επιμέρους δεδομένα της κατάστασης του εκάστοτε προσώπου.  

Την ευθύνη για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στην Ισπανία φέρουν οι περιφερειακές 
αρχές.  Οι ισπανικές εθνικές αρχές προθυμοποιήθηκαν να διερευνήσουν σε συνεργασία με τις 
περιφερειακές υγειονομικές αρχές της Βαλένθια τα συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν το 
αίτημα υποβολής εγγράφου S1 στην υπόθεση του αναφέροντος.  Ωστόσο, ο αναφέρων δεν 
επιθυμεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αυτή η έρευνα.  

Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη διότι σε εθνικό επίπεδο οι ισπανικές αρχές γνωρίζουν την 
ορθή νομική θέση σχετικά με την επιτρεπόμενη χρήση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης 
υγείας.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (Αναθ. ΙΙ), που ελήφθη στις
27 Ιουνίου 2012.

Η Επιτροπή περιέγραψε τους κανόνες δικαίου της ΕΕ στο πεδίο του συντονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε ανακοίνωσή της με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2010. Η 
πρόσβαση σε ιδιωτικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών δε ρυθμίζεται 
από το δίκαιο της ΕΕ. Οι κανόνες δικαίου της ΕΕ, ιδίως οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
και 987/2009 προβλέπουν τη συνεργασία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία 
διέπονται από την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Επιπλέον, αυτοί οι κανόνες δικαίου 
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της ΕΕ δεν προβλέπουν την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, πράγμα 
που σημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος καθορίζει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του οικείου εθνικού 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Συνεπώς, μετά από αλλαγή της προσωπικής κατάστασης, 
η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σε πρόσωπο που υπόκειται στους κανόνες δικαίου της 
ΕΕ , η οποία είναι λιγότερο ευνοϊκή όσον αφορά στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί 
καταρχήν να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις που θέτει το δίκαιο της ΕΕ. Ωστόσο, η 
νομοθεσία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε ισότιμη βάση στους υπηκόους του οικείου και 
άλλων κρατών μελών. 

Οι κανόνες δικαίου της ΕΕ που ρυθμίζουν τα δικαιώματα των συνταξιούχων σε παροχές 
ασθένειας σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο για την υγειονομική κάλυψη κράτος 
επεξηγήθηκαν στην προηγούμενη αλληλογραφία. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 
τους κανόνες αυτούς, κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής τους στην Ισπανία, ο 
αναφέρων και η σύζυγός του δικαιούνται τις απαραίτητες παροχές ασθένειας εκ μέρους της 
Γερμανίας βάσει της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας. Το δικαίωμα αυτό επιτρέπει σ’ 
αυτούς τους ανθρώπους να λαμβάνουν τις απαραίτητες παροχές στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της Ισπανίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα 
πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα εκεί. Το εύρος των παροχών που καταβάλλονται, καθώς και 
το ύψος της καταβολής εξαρτώνται από τις διατάξεις της ισπανικής νομοθεσίας και συνεπώς, 
μπορεί να διαφέρουν από αυτά που προβλέπονται από τη γερμανική νομοθεσία. Επιπλέον, 
μπορεί να μη θεωρείται κάθε μέριμνα απαραίτητη, και η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας 
καλύπτει μόνο την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη. Όπως παρατίθεται στην 
προηγούμενη αλληλογραφία, η διοικητική επιτροπή για το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης προσδιόρισε την έννοια της «απαραίτητης μέριμνας» (απόφαση S31). 
Ύστερα από αξιολόγηση του Ισπανού επαγγελματία υγείας σχετικά με την υπόθεση του 
αναφέροντα, θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβε αυτός και/ή η σύζυγός του στην Ισπανία δεν πληρούσε πια τους όρους της απαραίτητης 
περίθαλψης.

Σε μια τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τους κανόνες συντονισμού του δικαίου της ΕΕ, ένα 
πρόσωπο, ασφαλισμένο σε ένα κράτος μέλος, το οποίο σχεδιάζει να λάβει ιατρική περίθαλψη 
σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί να ζητήσει προηγούμενη άδεια (τύπου S2), η οποία χορηγείται 
εκ των προτέρων από τον αρμόδιο οργανισμό στο κράτος μέλος όπου το πρόσωπο αυτό είναι 
ασφαλισμένο. Η διαδικασία που εφαρμόζεται σε μια τέτοια περίπτωση περιγράφεται στο 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2004. Μετά τη χορήγηση της άδειας οι παροχές 
ασθένειας καταβάλλονται από τον αρμόδιο οργανισμό με βάση τους όρους και τις κλίμακες 
απόδοσης του κράτους μέλους στο οποίο έχουν καταβληθεί οι παροχές. Κατά κανόνα η 
διαδικασία απόδοσης των παροχών πραγματοποιείται μεταξύ των οργανισμών των 
εμπλεκόμενων κρατών μελών.

Οι παραπάνω δυνατότητες παρέχονται σήμερα στον αναφέροντα με βάση τους κανόνες 
συντονισμού του δικαίου της ΕΕ, δεδομένου ότι τόπος κατοικίας του εξακολουθεί να είναι η 
Γερμανία. Η έννοια της "κατοικίας" για τους σκοπούς της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
κοινωνική ασφάλιση διευκρινίζεται στην απάντηση της Επιτροπής με ημερομηνία 8 
Οκτωβρίου 2010.  Εάν ο αναφέρων αποφασίσει να μεταφέρει την κατοικία του στην Ισπανία, 
θα δικαιούται το σύνολο της περίθαλψης που προβλέπεται από την εκεί νομοθεσία. Τα έξοδα 
                                               
1 ΕΕ C 106, της 24.4.2010.
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αυτής της υγειονομικής περίθαλψης θα βάρυναν τον αρμόδιο οργανισμό στη Γερμανία. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η αλλαγή της συνήθους διαμονής ενόψει των παροχών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν επιφέρει απαραίτητα μεταβολή της φορολογικής κατάστασης της 
συνταξιούχου και η συγκεκριμένη φορολογική κατάσταση θα απαιτούσε χωριστή εκτίμηση 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται όσον αφορά τις προϋποθέσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 και 987/2009 δεν αποκλείουν την εφαρμογή του άρθρου 56 της ΣΛΕΕ στην 
περίπτωση του αναφέροντα. Η πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 56 στην υγειονομική περίθαλψη κωδικοποιήθηκε στην πρόσφατα 
θεσπισθείσα οδηγία αριθ. 2011/24/ΕΕ1 Ανεξαρτήτως των δικαιωμάτων με βάση τους 
κανονισμούς, οι ασθενείς δικαιούνται απόδοση των εξόδων περίθαλψης που έλαβαν στο 
εξωτερικό, σύμφωνα με τη νομολογία που έχει κωδικοποιηθεί στην οδηγία. Αυτό το 
δικαίωμα επεκτείνεται μόνο στη θεραπεία την οποία οι ασθενείς δικαιούνται να λάβουν στο 
δικό τους κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποδίδουν έξοδα τέτοιας 
υγειονομικής περίθαλψης που υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση μερικών θεραπειών. Οι 
ασθενείς πρέπει να καταβάλλουν τα έξοδα της θεραπείας και έχουν το δικαίωμα απόδοσης 
των εξόδων μέχρι του ύψους της θεραπείας που ισχύει στην πατρίδα τους, και χωρίς να 
υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος της θεραπείας, εκτός εάν το κράτος μέλος αποφασίσει να 
αποδώσει το πλήρες κόστος αυτής. Η οδηγία πρέπει να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη μέχρι 
τις 25 Οκτωβρίου 2013, συνεπώς τα εθνικά συστήματα ίσως να μην είναι προσαρμοσμένα 
στις διατάξεις της προς το παρόν. Ωστόσο τα κράτη μέλη υποχρεούνται ήδη να εφαρμόζουν 
τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε αυτόν τον 
τομέα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, βάσει της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας, ο αναφέρων είναι 
ικανός υπό τις παρούσες συνθήκες να λάβει την απαραίτητη μέριμνα κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του στην Ισπανία, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τα πρόσωπα που 
είναι ασφαλισμένα εκεί. Ο αναφέρων πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει 
προηγούμενη άδεια (τύπου S2) από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, για τη σχεδιαζόμενη 
περίθαλψη στην Ισπανία.  Εάν ο αναφέρων αποφασίσει να μεταφέρει την κατοικία του στην 
Ισπανία, πρέπει τότε να δικαιούται κάθε δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης με τις ίδιες 
προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους Ισπανούς συνταξιούχους. Ανεξάρτητα από αυτά τα 
δικαιώματα ο αναφέρων πιθανόν να αναζητήσει τα έξοδα που κατέβαλλε για θεραπείες στην 
Ισπανία από τον οργανισμό ασφάλισης ασθένειας της Γερμανίας βάσει της νομολογίας του 
Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 56 ΣΛΕΕ. 

Ο αναφέρων δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα των πράξεων των ισπανικών αρχών, αλλά 
προβαίνει σε προτάσεις για τη βελτίωση των κανόνων δικαίου της ΕΕ. Ωστόσο, το ισχύον 
δίκαιο της ΕΕ στο πεδίο του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης είναι δομημένο με 
τρόπο που να συντονίζει και όχι να εναρμονίζει τα εθνικά δίκαια, και ως τέτοιο πρέπει να 
αντιμετωπίζεται από τις εθνικές αρχές. 

Βάσει των πληροφοριών που έλαβε από τις ισπανικές αρχές και τον αναφέροντα, η Επιτροπή 
                                               
1 Υποθέσεις C-158/96 Kohll [1998] Συλλογή I-01931 και C-120/95 Decker [1998 Συλλογή I-01831.
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δε διαπιστώνει παράβαση του δικαίου της ΕΕ.


