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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1038/2012 af Luciano Iannuccelli, italiensk statsborger, om 
anvendelsen af det europæiske sygesikringskort i Tjekkiet

1. Sammendrag

Andrageren oplyser på baggrund af personlige erfaringer, at de tjekkiske myndigheder 
sommetider ikke anerkender det europæiske sygesikringskort, selv om dettes formål er at 
sikre alle unionsborgere lægebehandling i ethvert land inden for Unionen med samme 
rettigheder og pligter, som gælder for borgere i det pågældende land.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. maj 2013

Andrageren angiver på grundlag af sin personlige erfaring, at de tjekkiske myndigheder to 
gange har afslået at anerkende det europæiske sygesikringskort til den nødvendige behandling 
af hans kone, på trods af at formålet med kortet er at dække nødvendig sundhedspleje for EU-
borgere i enhver medlemsstat med samme rettigheder og forpligtelser som dem, der gælder 
for borgere i det pågældende land

I henhold til artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004 har en forsikringstager eller hans 
familiemedlemmer, som opholder sig i en anden medlemsstat end den kompetente 
medlemsstat ret til de naturalydelser, der fra et medicinsk synspunkt bliver nødvendige under 
opholdet. Naturalydelserne udredes for den kompetente medlemsstats regning af 
opholdsmedlemsstaten efter den for denne medlemsstats gældende lovgivning, som var de 
pågældende forsikret i henhold til denne lovgivning. For at give adgang til nævnte 
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naturalydelse udsteder den kompetente medlemsstat, hvori forsikringstageren er forsikret, et 
europæisk sygesikringskort (i henhold til artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009).

Det er sundhedstjenesteyderen, der afgør, om den modtagne behandling er nødvendig. Det er 
vigtigt at bemærke, at medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 kun er 
forpligtede til at dække behandling, der er ydet af tjenesteydere, der er underlagt den nationale 
lovgivning i opholdsmedlemsstaten (tjenesteydere, der er indgået kontrakt med, og derfor ikke 
private tjenesteydere, der ikke er indgået kontrakt med).

Afhængig af strukturen i opholdsmedlemsstaten kan medlemsstaterne tilbyde sundhedsydelser 
gratis, anvende patientgebyr eller fakturere alle udgifter i forbindelse med sundhedsydelsen. I 
medlemsstater, hvor sundhedsydelserne er gratis, eller hvor der kun kræves et patientgebyr, 
anmoder patienten om godtgørelse direkte fra opholdsmedlemsstaten. De kompetente 
medlemsstater overtager og refunderer opholdsmedlemsstaten udgifterne i forbindelse med de 
modtagne naturalydelser artikel 35 i forordning (EF) nr. 883/2004. En sådan refusion 
forvaltes mellem de to involverede medlemsstater i overensstemmelse med de finansielle 
bestemmelser, der er fastsat i afsnit IV i forordning (EF) nr. 987/2009.

Kun i de medlemsstater, der fakturerer de fulde udgifter for sundhedsydelser, dækker 
forsikringstageren udgifterne og refunderes derefter direkte af opholdsmedlemsstaten (artikel 
25, stk. 4, i forordning (EF) nr. 987/2009). Opholdsmedlemsstaten kræver refusion fra den 
kompetente medlemsstat i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der er fastsat i 
afsnit IV i forordning (EF) nr. 987/2009.

Der ansøges om udgiftsrefusion og denne udbetales inden for de rammer og 
refusionssatsbestemmelser, der er fastlagt i opholdsmedlemsstatens lovgivning (artikel 25, 
stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 987/2009).

Så vidt Kommissionen er oplyst, er de offentlige sundhedsfaciliteter i Tjekkiet gratis eller i 
nogle tilfælde med opkrævning af patientgebyr. Det er dog ud fra de af andrageren angivne 
oplysninger vanskeligt at vurdere, hvorvidt sundhedstjenesteyderen angav en grund til at 
afvise det europæiske sygesikringskort med henblik på at dække omkostningerne til 
nødvendige sundhedsydelser og derfor, om sundhedstjenesteyderen ikke overholdt det 
ovennævnte princip om ligebehandling. 

Konklusion

På grundlag af de oplysninger andrageren har indgivet, er det vanskeligt at vurdere, om de 
tjekkiske myndigheder har overtrådt EU-lovgivningen i andragerens tilfælde. Europa-
Kommissionen vil kontakte de tjekkiske myndigheder med henblik på at anmode om nærmere 
oplysninger om anvendelsen af EU-lovgivningens principper med henblik på anvendelse af 
det europæiske sygesikringskort i de angivne hospitaler i Tjekkiet.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 29. november 2013



CM\1012834DA.doc 3/3 PE514.902v02-00

DA

I den tidligere korrespondance forklarede Kommissionen de detaljerede regler vedrørende det 
europæiske sygesikringskort og godtgørelse af behandlingsudgifter i henhold til EU's 
samordningsbestemmelser for socialsikring fastlagt i forordning (EF) nr. 883/2004.  Europa-
Kommissionen rettede henvendelse til de tjekkiske myndigheder med henblik på at anmode 
om nærmere oplysninger om anvendelsen af EU-lovgivningens principper om anvendelse af 
det europæiske sygesikringskort på de angivne hospitaler i Tjekkiet. 

Som svar oplyste det tjekkiske sundhedsministerium, at andragerens sag allerede var blevet 
forelagt ministeriet i november og december 2012. Umiddelbart efter at være blevet oplyst om 
afslaget på naturalydelser efter forevisningen af belæg for retten til godtgørelse, blev den 
pågældende sundhedsinstitution bedt om at give en forklaring og at udbedre situationen. 

Indberetningen til sundhedsministeriet angiver, at problemet opstod, da andrageren skulle 
modtage den nødvendige medicinske behandling. Hospitalet i Pardubice udtalte følgende:

Under behandlingen af andrageren viste følgende sig:

- Patienten havde et italiensk pas med navnet Eva K., som var udløbet den 11. november 
2007.

- Patienten havde et tjekkisk pas med navnet Eva K., som var gyldigt til den 7. januar 2015.

- Patienten havde et gyldigt italiensk EU-sygesikringskort med navnet Eva K., men ikke i 
navnet på det gyldige identitetskort, ej heller kunne hun forevise et gyldigt EU-
sygesikringskort.

- I de ovennævnte dokumenter er der anført forskellige fødselsdatoer for andrageren, 
henholdsvis den 13. juni 1948 i det tjekkiske pas og europæiske sygesikringskort, men 13. 
juni 1949 i det italienske pas. 

I lyset af ovennævnte havde medarbejderne på sundhedsinstitutionen ikke tilstrækkelig 
dokumentation til at identificere Eva I. korrekt og tilstrækkeligt præcist. 

Både hospitalet i Pardubice og i Litomyšl blev påmindet af sundhedsministeriet om 
forholdene ved tilkendelse af naturalydelser for forsikrede personer fra andre EU- og EØS-
medlemsstater, samt Schweiz. Ud fra indberetningen til sundhedsministeriet ser det ud til, at 
oplæringen af lægepersonale får tilstrækkelig opmærksomhed. 

Konklusion

På baggrund af de modtagne oplysninger konkluderer Kommissionen, at de tjekkiske 
myndigheder er bekendt med de gældende samordnede bestemmelser og fører tilsyn med, at 
deres anvendelse sker på betryggende vis. Kommissionen fører tilsyn med anvendelsen af det 
europæiske sygesikringskort i medlemsstaterne, og når den oplyses om mulige overtrædelser 
af EU-bestemmelserne, undersøger den situationen i den pågældende medlemsstat. For 
øjeblikket ser Kommissionen ingen tegn på, at EU-lovgivningen overtrædes i Tjekkiet.  


