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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0126/2013 af Martin Turi, rumænsk statsborger, om anmodning om 
godtgørelse af udgifter til lægebehandling som følge af nyretransplantation i 
Ungarn 

1. Sammendrag

Andrageren benyttede sig af en klinik i Ungarn til at få foretaget en nyretransplantation, fordi 
klinikker i Rumænien tidligere havde afvist at operere ham i lyset af hans helbredsmæssige 
problemer. Den udførte operation i Szeged kostede omtrent 20 000 EUR, som han havde lånt 
af bekendte i håbet om at få beløbet tilbagebetalt af Rumæniens nationale 
sundhedsforsikringsfond. Andrageren udfyldte blanket E112 med henblik på at få sine 
udgifter godtgjort. Dette dokument er imidlertid blevet afvist af de relevante 
sundhedsmyndigheder med den begrundelse, at denne tjenesteydelse ikke er en del af 
sundhedsvæsenets grundlæggende medicinske ydelser i Rumænien.

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

"EU's socialsikringslovgivning samordner de sociale sikringsordninger frem for at 
harmonisere dem. EU-retten begrænser ikke medlemsstaternes beføjelse til at organisere deres 
sociale sikringsordninger, og i mangel af harmonisering på unionsplan er den enkelte 
medlemsstats lovgivning, der fastlægger vilkårene for bevilling af de sociale sikringsydelser 
såvel som størrelsen af sådanne ydelser og det tidsrum, for hvilket de bevilges.
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Hvis en person i henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering 
af de sociale sikringsordninger søger om planlagt behandling med naturalydelse ved sygdom i 
en anden medlemsstat end den kompetente stat, skal vedkommende på forhånd have opnået 
godkendelse fra sin sygeforsikringsinstitution (personbåret dokument S2, tidligere kendt som 
blanket E112). 

I henhold til artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 gives der tilladelse, hvis den 
pågældende behandling er opført under de ydelser, der er fastsat i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er bosat, og denne behandling ikke kan ydes inden for en 
frist, der er lægeligt forsvarlig under hensyn til den pågældendes aktuelle helbredstilstand og 
udsigterne for sygdommens udvikling.

Hvis den person mener, at institutionen har givet afslag på forhåndstilladelsen, selv om den 
pågældende ifølge ovenstående krav har ret til behandling i udlandet, kan afslaget anfægtes 
ved en domstol eller en domstolslignende instans. Hvis tilladelsen ikke blev givet, inden der 
blev søgt behandling i udlandet, hindrer det ikke den pågældende i at anmode om den 
efterfølgende. 

Det bør dog understreges, at forordning (EF) nr. 883/2004 ikke giver borgere direkte or 
ubetinget ret til tilbagebetaling af behandlinger, som de har modtaget i udlandet. Retten til 
planlagt behandling i udlandet afhænger af den nationale lovgivning, primært om hvorvidt 
den pågældende behandling er omfattet heraf eller ej. På baggrund af de oplysninger, som der 
er blevet fremlagt i forbindelse med andragerens sag, gav de rumænske myndigheder afslag 
på forhåndstilladelsen, da den pågældende behandling ikke er blandt de ydelser, som er fastsat 
i rumænsk lovgivning. I sådanne tilfælde er den kompetente institution i Rumænien i henhold 
til forordning (EF) nr. 883/2004 hverken forpligtet til at udstede tilladelse til at søge 
behandling i udlandet eller til at betale omkostningerne ved den planlagte behandling.

Konklusion

De oplysninger, som andrageren har givet, peger imidlertid ikke på nogen overtrædelse af 
EU-lovgivningen, herunder især af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger. 

Forordning (EF) nr. 883/2004 giver ikke borgere direkte og ubetinget ret til tilbagebetaling af 
behandlinger, som de har modtaget i udlandet. Hvis en behandling ikke er blandt de ydelser, 
som er fastsat i den kompetente medlemsstats lovgivning om naturalydelser ved sygdom til 
den pågældende person, og hvis betingelserne i artikel 20, stk. 2, om forhåndstilladelse ikke er 
opfyldt, er den kompetente institution i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 hverken 
forpligtet til at udstede tilladelse til at søge behandling i udlandet eller til at betale 
behandlingens omkostninger."


