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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0153/2013, внесена от G.B., с италианско гражданство, относно 
административни проблеми със здравноосигурителната карта в регион 
Емилия-Романя

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, с италианско гражданство, който понастоящем живее в 
Испания, обобщава накратко проблемите, които е имал с регионалните органи на 
Емилия-Романя във връзка с издаването на Европейска здравноосигурителна карта. Те 
му предоставят само временно удостоверение на италиански език, което явно е 
безполезно за него, и той счита, че има право на Европейска здравноосигурителна карта 
като всеки друг европейски гражданин. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) удостоверява правото на лице, 
осигурено в рамките на системата за обществено здравно осигуряване на държава —
членка на Европейския съюз (ЕС) или на Европейското икономическо пространство 

(ЕИП), да получава всякакви медицински грижи, наложителни по медицински причини, 
по време на временен престой в друга държава — членка на ЕС/ЕИП, като се взема 
предвид естеството на обезщетенията и очакваната продължителност на престоя. Тя е 
доказателство, че лицето е „осигурено лице“ по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 
за координация на системите за социална сигурност, и дава право на притежателя да 
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бъде лекуван при същите условия като другите лица, осигурени в рамките на системата 
на обществено здравеопазване на държавата на временния престой.

За да отговори на критериите за издаване на карта, въпросното лице трябва да бъде 
обхванато от система за държавно социално осигуряване в някоя от държавите —
членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. 

Гражданите могат да получат ЕЗОК, като се свържат със здравноосигурителната 
институция на държавата членка, в която са осигурени. Въз основа на информацията, с 
която Комисията разполага, в Италия ЕЗОК се издава по принцип автоматично на 
всички лица, осигурени там, тъй като се отпечатва на гърба на националната здравна 
карта1. Тъй като обаче вносителят на петицията пребивава в Испания, той трябва преди 
всичко да изясни коя държава отговаря за неговото социално осигуряване, понеже в 
зависимост от икономическия му статус съществува възможност Испания да е 
отговорна за обезщетенията му за болест и за издаването на ЕЗОК. 
Социалноосигурителните институции оценяват от законодателството на коя държава е 
обхванат гражданинът, като тази оценка се извършва в съответствие с правилата на ЕС, 
определени в Регламент (ЕО) № 883/20042.

Допълнителен въпрос, повдигнат от вносителя на петицията, е свързан с факта, че той е 
останал с впечатлението, че написаното на италиански език удостоверение за временно 
заместване (УВЗ) е безполезно за него и счита, че то не се признава в останалите 
държави — членки на ЕС. Необходимо е да се подчертае, че съгласно правилата на ЕС 
УВЗ е документ, който е равнозначен на ЕЗОК и има същата стойност като нея. То 
изпълнява ролята на заместител, в случай че притежателят на Европейската 
здравноосигурителна карта е изгубил или е забравил своята карта или 
здравноосигурителната институция не в състояние да издаде ЕЗОК на заявителя преди 
неговото заминаване от държавата. При липса на допълнителна информация, фактът, че 
италианските органи са издали УВЗ на италиански език, не посочва нарушение на 
правото на ЕС.

Заключение

С оглед на горепосоченото Комисията счита, че информацията, предоставена от 
вносителя на петицията, не посочва нарушение на правото на ЕС, и по-специално на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

Вносителят има право да получи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) от 
институциите на държавата членка, към чиято система за държавно социално 
осигуряване принадлежи. Може да е препоръчително вносителят на петицията да 
изясни с органите дали все още е обхванат от италианското здравно осигуряване или 
принадлежи към системата в своята държава на пребиваване — Испания. Освен това, 
тъй като Удостоверението за временно заместване (УВЗ) е равностойно на ЕЗОК —
фактът, че органите издават подобен документ на националния им език не представлява 
нарушение на правото на ЕС.

                                               
1 Вж. уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ във връзка с това „Как 
да разпознаем ЕЗОК?“: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=bg&albumId=32
2 За преглед вж. уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=bg и портала „Вашата Европа“: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_bg.htm


