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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0153/20 af G.B., italiensk statsborger, om administrative 
problemer med sygesikringskortet i regionen Emilia-Romagna

1. Sammendrag

Andrageren, som er italiensk statsborger og nu bosiddende i Spanien, resumerer kort de 
problemer, som han har haft med de regionale myndigheder i Emilia-Romagna i forbindelse 
med udstedelsen af et europæisk sygesikringskort. De giver ham kun et midlertidigt italiensk 
certifikat, som han tilsyneladende ikke kan bruge, og han mener, at han har ret til det 
europæiske sygesikringskort som enhver anden EU-borger. 

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

"Det europæiske sygesikringskort (EHIC) attesterer, at en person, som er dækket af den 
offentlige sygesikringsordning i en af medlemsstaterne i Den Europæiske Union (EU) eller 
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), har ret til at modtage enhver form 
for lægebehandling, der af medicinske grunde er nødvendig under et midlertidigt ophold i en 
anden EU-/EØS-medlemsstat, under hensyntagen til ydelsernes art og opholdets forventede 
varighed.  Det er dokumentation for, at en person er en "forsikringstager", jf. forordning (EF) 
nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, og giver indehaveren ret til at 
blive behandlet på samme vilkår som andre personer, der er dækket af den offentlige 
sygesikringsordning i den midlertidige opholdsstat.
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For at være berettiget til et kort skal den pågældende person være dækket af en statslig 
socialsikringsordning i én af Den Europæiske Unions medlemsstater, Island, Liechtenstein, 
Norge eller Schweiz. Borgere kan få det europæiske sygesikringskort ved at henvende sig til 
sygesikringsinstitutionen i den medlemsstat, hvor de er forsikret. På grundlag af de 
oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, udstedes det europæiske sygesikringskort 
i Italien i princippet til alle forsikringstagere i landet, da det er trykt på bagsiden af det 
nationale sygesikringskort1. Da andrageren er bosiddende i Spanien, er han imidlertid først og 
fremmest nødt til at få klarlagt, hvilket land der har ansvaret for hans socialsikring, da det alt 
efter hans økonomiske status er muligt, at Spanien er ansvarlig for hans 
sygdomsunderstøttelse og udstedelsen af hans europæiske sygesikringskort. 
Socialsikringsinstitutionerne vurderer, efter hvilket lands lovgivning borgeren er dækket, og 
denne vurdering foretages i overensstemmelse med de EU-bestemmelser, der er fastlagt i 
forordning (EF) nr. 883/20042. 

Et andet spørgsmål, som andrageren har rejst, er, at det er hans indtryk, at han ikke kan bruge 
det midlertidige erstatningscertifikat (PRC), der er skrevet på italiensk, og han hævder, at det 
ikke anerkendes i andre EU-lande.  Det skal understreges, at det midlertidige 
erstatningscertifikat i overensstemmelse med EU's bestemmelser er et dokument, der svarer til 
og har samme værdi som det europæiske sygesikringskort. Certifikatet fungerer som en
erstatning, hvis indehaveren af det europæiske sygesikringskort har mistet eller glemt sit kort, 
eller hvis sygesikringsinstitutionen ikke er i stand til at udstede et europæisk sygesikringskort 
til ansøgeren, inden denne forlader landet. I mangel af nærmere oplysninger peger den 
omstændighed, at de italienske myndigheder udstedte et midlertidigt erstatningscertifikat på 
italiensk, ikke på nogen overtrædelse af EU-lovgivningen.  

Konklusion

På baggrund af ovenstående mener Kommissionen ikke, at de oplysninger, som andrageren 
har fremlagt, peger på en overtrædelse af EU-lovgivningen og navnlig forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. 

Andrageren har ret til at få et europæisk sygesikringskort fra institutionerne i den 
medlemsstat, hvis statslige socialsikringsordning han tilhører.  Det kan være hensigtsmæssigt 
for andrageren at præcisere over for myndighederne, hvorvidt han fortsat er dækket af den 
italienske sygesikring eller hører under ordningen i sit bopælsland, Spanien. Da det 
midlertidige erstatningscertifikat (PRC) svarer til det europæiske sygesikringskort, udgør den 
omstændighed, at myndighederne udsteder et sådant dokument på deres nationalsprog, 
desuden ikke nogen overtrædelse af EU-lovgivningen." 

                                               
1 Jf. GD EMPL's websted om "Hvordan man genkender kortet": 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=da&albumId=32.  
2 Der findes en oversigt på GD EMPL's websted http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=da og på 
portalen "Dit Europa": http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-
cover/index_da.htm. 


