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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0474/2010, внесена от A.S., с румънско гражданство?, относно по-
добри унифицирани мерки за издаването на здравноосигурителни карти в 
Европейския съюз

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която пребивава постоянно в Германия, посочва, че 
нейната майка, която живее в Румъния, идва да я посети всяка година за период от три 
месеца. Преди нейното заминаване тя е задължена да кандидатства в Румъния за 
здравноосигурителна карта, която е валидна за срок от шест месеца, като за тази цел тя 
е задължена да подаде много документи и да пропътува 200 километра. Когато майката 
на вносителка на петицията по изключение е посетила Германия два пъти в рамките на 
една година, тя не е имала възможност предварително да се сдобие с нова карта, 
въпреки факта, че нейната съществуваща карта е щяла да изтече по време на нейното 
отсъствие, тъй като тя все още е била валидна към момента на кандидатстването.
Майката на вносителката се е разболяла в Германия три дни след изтичането на картата 
си. Тъй като картата вече не е била валидна, вносителката е трябвало да посрещне 
медицинските разноски на своята майка в Германия сама. Заявлението за нова карта, 
което тя е изпратила по пощата до румънските органи, не е било прието, тъй като 
кандидатите са били задължени да получат картата лично. Вносителката на петицията 
обаче твърди, че румънските органи са били задължени по закон да издадат нова карта.
Тя следователно моли за ясни и еднакви правила за издаването на здравноосигурителни 
карти в целия ЕС, без да се налага да се подават множество документи всяка година.
Също така, картите трябва да бъдат безсрочни за пенсионери и издаването им трябва да 
бъде децентрализирано, така че да не се налага кандидатстващите за тях да пътуват 
дълго, за да ги получат.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 8 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е преносим документ, който 
удостоверява правото на здравни грижи по време на престой в чужбина, когато лицето 
е здравноосигурено в своята държава. Въпреки това правото на достъп до медицински 
грижи наравно с гражданите на дадена страна при пътуване в ЕС27, ЕИО и Швейцария, 
съществува независимо от картата.

Следователно фактът, че лицето не притежава валидна ЕЗОК не означава, че то няма 
право на спешни медицински грижи по време на престой в чужбина. Както при други 
преносими документи, сама по себе си ЕЗОК не представлява право, а доказателство за 
такова. Въпреки това не съществува гаранция, че разходите ще бъдат възстановени при 
същите условия, както ако пациентът е представил ЕЗОК. Лекарят или болницата могат 
да поискат от даден пациент да заплати пълните разходи или част от тях 
предварително, което не може да бъде поискано от осигурено лице от същата държава-
членка.

В случай на извънредни обстоятелства се издава удостоверение за временно заместване 
с ограничена продължителност. Под „извънредни обстоятелства“ може да се разбира 
кражба или загуба на ЕЗОК или непредвидено заминаване, при което няма време за 
издаване на ЕЗОК. Удостоверението за временно заместване с ограничена 
продължителност може да бъде поискано от осигуреното лице или институция на 
държавата на престой.

Ако осигуреният пациент е поел всички или част от разходите за лечението си, той 
може да изпрати заявление за възстановяване на разходите до институцията на мястото 
на престоя. В случай че законодателството, което се прилага от тази институция, 
позволява възстановяване на разходите на осигуреното лице, тя възстановява размера 
на разходите, съответстващ на получените грижи, директно на осигуреното лице, в 
съответствие с тарифата за възстановяване на разходите, залегнала в това 
законодателство. В случай че осигуреното лице не подаде заявление за възстановяване 
на разходите, компетентната институция възстановява разходите в съответствие с 
тарифата, определена от институцията на мястото на престой (или сумата, която би 
възстановила на тази институция въз основа на реалните разходи).

Що се отнася до процедурите за издаване на ЕЗОК, на този етап няма общ подход на 
ЕС и държавите-членки сами определят правилата за издаване на ЕЗОК. Също така 
институциите на държавите-членки определят срока на валидност на картите, които 
издават. В Румъния ЕЗОК се издава с един и същи срок на валидност за всички 
осигурени лица – 6 месеца.

Държавите-членки са се споразумели, че срокът на валидност на ЕЗОК следва да взема 
предвид предполагаемата продължителност на правата на осигуреното лице, за да се 
избегне положение, в което, в случай че дадено лице загуби правото си на обезщетения 
за болест в натура в дадена държава-членка и получи право на обезщетения в натура от 
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друга държава-членка, то да продължи да използва ЕЗОК, издадена от институцията на 
първата държава-членка след датата, от която вече няма право на обезщетения в натура 
от тази държава.

Също така компетентната държава-членка може да се промени при пенсионери, които 
получават пенсия от повече от една държава-членка и които сменят държавата си на 
пребиваване.

Понастоящем не съществува механизъм за проверка на валидността на правата на 
дадено лице. В резултат от това някои държави-членки издават карти с много 
ограничен срок на валидност. Комисията е наясно с проблемите, свързани с краткия 
срок на валидност на ЕЗОК за лицата, които ги притежават. В момента въпросът се 
обсъжда от Административната комисия за координация на системите за социална 
сигурност и възможните сценарии за разрешаване на проблема с ограничената 
валидност ще бъдат разгледани в рамките на системата за електронен обмен на данни 
за социалната сигурност (EESSI), която е в процес на разработване.

Що се отнася до процедурата за издаване на ЕЗОК, Комисията се свърза с румънските 
органи, които заявиха, че съгласно румънското национално законодателство, всички 
лица, осигурени по румънската схема за социално и здравно осигуряване, могат да 
подадат заявление за издаване на ЕЗОК лично в здравноосигурителната служба, където 
са осигурени, по обикновена или по електронна поща. Кандидатстването за 
осигурителна карта изисква попълването на заявление по образец, което може да бъде 
намерено на уеб сайта на националната здравноосигурителна служба, в местните 
здравноосигурителни служби или в приложение І от техническите характеристики, 
одобрени с изменената Заповед № 559/2006 на председателя на националната 
здравноосигурителна служба.

Заключения

Съгласно правилата за координиране на социалното осигуряване в ЕС осигуреното 
лице има право да поиска възстановяване на разходите за медицински грижи в чужбина 
дори ако лицето не е имало издадена ЕЗОК, когато е получавало здравни грижи.
Заявление за това може да бъде подадено или в държавата-членка на престой, или в 
компетентната държава-членка. Възстановяването на разходите се извършва в 
съответствие с тарифата, определена от институцията на мястото на престой (или 
сумата, която би следвало да бъде възстановена на тази институция въз основа на 
реалните разходи).

От предоставената от румънските органи информация става ясно, че подаването на 
заявление за ЕЗОК е възможно лично, по обикновена или по електронна поща.
Комисията не е наясно с всички причини за отказ за издаване на ЕЗОК в конкретния 
случай. Въпреки това Комисията има желание да продължи да разглежда този отказ, 
след като получи допълнителна информация от вносителката на петицията.

Накрая, поради липсата на механизъм за проверка на валидността на осигурителните 
права на дадено лице, институциите на държавите-членки определят срока на 
валидност на картите, които издават. Дори в случаи, които се отнасят за пенсионери, 
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правата може да се променят, ако дадено лице получава пенсия от повече от една 
държава-членка. На този етап няма правно основание, което да позволява на Комисията 
да изиска от държавите-членки да издават безсрочни ЕЗОК.


