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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0117/2013 af Cristinel Corobana, rumænsk statsborger, på vegne af 
organisationen Freedom Smile, om påstået forskelsbehandling af rumænske 
studerende i Det Forenede Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren mener, at rumænske studerende forskelsbehandles i Det Forenede Kongerige, 
fordi de skal bruge særlige tilladelser for kunne arbejde på deltid og en privat 
sygeforsikringsdækning uden den almindelige sygeforsikring, som anerkendes på EU-niveau. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"Andrageren henviser til mediedækningen i Det Forenede Kongerige, ifølge hvilken 
rumænske studerende forskelsbehandles, fordi de skal bruge tilladelser (gule kort) for at 
kunne arbejde i Det Forenede Kongerige, og fordi rumænske og bulgarske studerende 
forventes at have en privat sygeforsikringsdækning, idet den fælles EU-forsikring (andrageren 
henviser formentlig til det europæiske sygesikringskort) ikke accepteres af de britiske 
immigrationsmyndigheder som bevis for omfattende dækning. 

Andrageren klager over, at det i 2013 blev krævet af rumænske og bulgarske studerende, at de 
skulle have "gule kort" for at arbejde i Det Forenede Kongerige. Faktisk gjaldt der frem til 
den 31. december 2013 en overgangsordning, som var fastsat i tiltrædelsestraktaterne for 
Bulgarien og Rumænien, og som gjorde det muligt for medlemsstaterne, såfremt visse 



PE529.948v01-00 2/2 CM\1022370DA.doc

DA

betingelser var opfyldt, at begrænse bulgarske og rumænske statsborgeres adgang til deres 
arbejdsmarked frem til den 31. december 2013. Retligt set betød anvendelsen af 
overgangsordningen, at medlemsstaterne fortsatte med at anvende deres egne nationale 
bestemmelser om adgang til deres arbejdsmarked, og EU-retten, særlig artikel 45 i TEUF og 
artikel 1-6 i forordning (EU) nr. 492/1011, fandt ikke anvendelse.

Det Forenede Kongerige fortsatte med at anvende overgangsordningen om adgang til dets 
arbejdsmarked indtil den 31. december 2013. Derfor krævede man, at rumænske statsborgere 
skulle ansøge om tilladelse, hvis de ønskede at arbejde sideløbende med deres studier, i ferier 
fra universitetet eller som led i et erhvervsuddannelseskursus. Kravet om disse "gule kort" var 
derfor i overensstemmelse med EU-retten. Fra og med den 1. januar 2014 behøver hverken 
rumænske eller bulgarske statsborgere arbejdstilladelser for at arbejde i Det Forenede 
Kongerige.

Andrageren hævder endvidere, at rumænske og bulgarske studerende skal have privat 
sygeforsikring, idet den fælles EU-sygesikring ikke accepteres. 

Ifølge Den Europæiske Unions bestemmelser om samordning af sociale sikringsordninger 
(forordning (EU) nr. 883/2004) betragtes studerende, der midlertidigt opholder sig i den stat, 
hvor de studerer, som bosiddende i deres hjemland. 

Det europæiske sygesikringskort tilbyder omfattende dækning, når den pågældende EU-
borger ikke flytter bopæl, som defineret i samordningsbestemmelserne i forordning (EU) nr. 
883/2004, til værtsmedlemsstaten og agter at vende tilbage til sit oprindelsesland, f.eks. i 
forbindelse med studier eller udstationering i en anden medlemsstat.1

Hvis en studerende derfor foreviser det europæiske sygesikringskort i Det Forenede 
Kongerige, er dette bevis for den omfattende sygeforsikring, som er påkrævet. Ifølge 
specifikationerne på den britiske regerings websted2 accepteres det europæiske 
sygesikringskort som bevis for omfattende sygeforsikring for studerende.

Konklusion

Kravet om at studerende i 2013 skulle have tilladelse for at arbejde i Det Forenede Kongerige 
var i overensstemmelse med EU-retten. Dette krav blev afskaffet pr. 1. januar 2014.

Den redegørelse, andrageren giver vedrørende kravene om sygeforsikringsdækning, og de 
oplysninger, der er til rådighed, om de procedurer, der anvendes i Det Forenede Kongerige, 
peger ikke på en overtrædelse af EU-retten og særlig af forordning (EU) nr. 883/2004 om 
samordning af sociale sikringsordninger."

                                               
1

COM (2009) 313 endelig. 
2 Jf. de britiske immigrationsmyndigheders websted om sundhedspleje og bestemmelser for rumænske og 
bulgarske statsborgere før og efter den 1. januar 2014: 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/. 


