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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0474/2010 af A.S., (rumænsk statsborger?), om mere ensartede 
bestemmelser for udstedelse af sygesikringskort i EU

1. Sammendrag

Andrageren, som er bosat i Tyskland, oplyser, at hendes mor, der bor i Rumænien, besøger 
hende tre måneder hvert år. Før moderen rejser, skal hun ansøge de rumænske myndigheder 
om et sygesikringskort, som er gældende i seks måneder. For at opnå dette skal hun 
fremsende omfattende dokumentation og rejse 200 km. Da andragerens mor undtagelsesvis 
besøgte hende i Tyskland to gange inden for samme år, kunne hun ikke på forhånd få fornyet 
sit sygesikringskort, på trods af at hendes eksisterende kort ville udløbe under hendes rejse, 
eftersom det var gyldigt på ansøgningstidspunktet. Andragerens mor blev syg i Tyskland tre 
dage efter kortets udløb. Da kortet ikke længere var gyldigt, måtte andrageren selv betale for 
lægeudgifterne i Tyskland. De rumænske myndigheder accepterede ikke ansøgningen om et 
nyt sygesikringskort, som blev sendt med posten, da ansøgeren skal modtage kortet 
personligt. Andrageren fastholder imidlertid, at de rumænske myndigheder er forpligtet til at 
udstede et nyt sygesikringskort. Hun opfordrer derfor til tydelige og ensartede regler for 
udstedelse af sygesikringskort i hele EU uden krav om fremsendelse af omfattende 
dokumentation hvert år. Kortet bør ligeledes kunne anvendes permanent for pensionister, og 
udstedelsen bør decentraliseres, således at det ikke er nødvendigt at rejse langt for at opnå 
sygesikringskortet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. september 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"Det europæiske sygesikringskort (EU-sygesikringskort) er et personbåret dokument, som 
dokumenterer ret til lægehjælp under ophold i udlandet, hvis en person er omfattet af sin 
medlemsstats nationale sygesikringsordning. Retten til adgang til lægehjælp på lige fod med 
statsborgere under rejser i EU 27, EØS-landene og Schweiz eksisterer imidlertid uafhængigt 
af kortet. 

Derfor er det forhold, at en person ikke er i besiddelse af et gyldigt EU-sygesikringskort, ikke 
ensbetydende med, at hun ikke har ret til nødvendig lægehjælp under et ophold i udlandet. 
Ligesom det er tilfældet med andre personbårne dokumenter, stifter EU-sygesikringskort ikke 
rettigheder, men beviser dem. Der er imidlertid ingen garanti for, at udgifterne vil blive 
refunderet på samme vilkår, som hvis patienten havde kunnet fremvise EU-sygesikringskort. 
Lægen eller hospitalet kan bede patienten om at betale hele udgiften eller en del af udgifterne 
forud, hvilket en forsikret person i samme medlemsstat ikke ville blive bedt om at betale.

Hvis der foreligger særlige omstændigheder, bør der udstedes et midlertidigt bevis med en 
begrænset gyldighedsperiode. "Særlige omstændigheder" kan være tyveri eller tab af EU-
sygesikringskort eller afrejse med for kort varsel til, at EU-sygesikringskort kan udstedes. 
Den forsikrede person eller institutionen i opholdsstaten kan anmode om det midlertidige 
bevis. 

Hvis den forsikrede patient har afholdt alle eller en del af udgifterne til lægebehandlingen 
selv, kan han/hun sende en ansøgning om refusion til institutionen i opholdslandet. Hvis den 
lovgivning, som den pågældende institution anvender, tillader refusion af udgifterne til de 
forsikrede personer, vil institutionen refundere udgifterne svarende til den modtagne hjælp 
direkte til den forsikrede person i overensstemmelse med de refusionstakster, der er fastsat i 
lovgivningen. Hvis den forsikrede person ikke ansøger om en sådan refusion, vil den 
kompetente institution refundere hans/hendes udgifter i overensstemmelse med de 
refusionstakster, som institutionen på opholdsstedet anvender (eller alternativt det beløb, som 
den ville have refunderet til sidstnævnte institution baseret på de faktiske udgifter). 

Hvad angår procedurerne for udstedelse af EU-sygesikringskort, er der på nuværende 
tidspunkt ingen fælles EU-model, og det er op til den udstedende medlemsstat at fastsætte 
reglerne for udstedelse af EU-sygesikringskort. Det er også medlemsstaternes institutioner, 
der fastsætter gyldighedsperioden for de kort, de udsteder. I Rumænien udstedes EU-
sygesikringskort med samme gyldighed for alle forsikrede, nemlig seks måneder. 

Medlemsstaterne har aftalt, at gyldighedsperioden for EU-sygesikringskort bør tage højde for 
varigheden af den forsikredes berettigelse for at undgå, at en person, i tilfælde hvor denne 
ophører med at være berettiget til naturalydelser ved sygdom fra en medlemsstat og bliver 
berettiget til naturalydelser fra en anden medlemsstat, fortsætter med at anvende det EU-
sygesikringskort, som er udstedt af institutionen i den første medlemsstat ud over den dato, 
efter hvilken han/hun ikke længere er berettiget til naturalydelser fra denne stat. 

Det kan også være, at den kompetente medlemsstat ændres i tilfælde, hvor pensionister, som 
modtager pension fra mere end en medlemsstat, ændrer bopælsland. 
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Der findes i dag ikke nogen mekanisme til at verificere, om en persons berettigelse er gyldig. 
Derfor udsteder nogle medlemsstater kort med en meget begrænset gyldighedsperiode. 
Kommissionen er opmærksom på de følger, som så korte gyldighedsperioder for EU-
sygesikringskort har for de pågældende personer. Der foregår løbende drøftelser i den 
administrative kommission for koordinering af sociale sikringsordninger, og de mulige 
scenarier for at gøre noget ved denne begrænsning vil blive undersøgt i forbindelse med 
systemet for elektronisk udveksling af sociale sikringsoplysninger (EESSI), som i øjeblikket 
er under udvikling. 

Hvad angår proceduren for udstedelse af EU-sygesikringskort, har Kommissionen rettet 
henvendelse til de rumænske myndigheder, som oplyser, at i henhold til rumænsk lovgivning 
kan en person, som er forsikret under Rumæniens sociale sundhedsforsikringsordning, ansøge 
om EU-sygesikringskort personligt på det sundhedsforsikringskontor, hvor han er forsikret, 
eller via post eller e-mail. Ansøgning om forsikringskortet kræver udfyldelse af en 
standardansøgningsblanket, som findes på det nationale sundhedsforsikringskontors webside, 
på sundhedsforsikringskontorer i hele landet eller i bilag 1 i de tekniske vejledninger 
godkendt med cirkulære nr. 559/2006 af formanden for det nationale 
sundhedsforsikringskontor, som ændret.

Konklusioner

I henhold til EU-reglerne om samordning af social sikring har en forsikret ret til at anmode 
om refusion af sundhedsudgifter, som er opstået i udlandet, også selv om personen ikke var i 
besiddelse af et EU-sygesikringskort, da han modtog sundhedsydelsen. En sådan ansøgning 
skal indgives enten i opholdsmedlemsstaten eller i den pågældendes kompetente medlemsstat. 
Refusionen skal ske i overensstemmelse med de refusionstakster, som institutionen på 
opholdsstedet anvender (eller alternativt det beløb, som den ville have refunderet til 
sidstnævnte institution baseret på de faktiske udgifter).

På grundlag af oplysningerne fra de rumænske myndigheder kan man ansøge om et EU-
sygesikringskort personligt eller via post eller e-mail. Kommissionen kender ikke alle 
begrundelserne for at nægte at udstede et EU-sygesikringskort i dette konkrete tilfælde. 
Kommissionen er imidlertid villig til at undersøge dette afslag yderligere efter fremsendelse 
af yderligere oplysninger fra andrageren. 

Endelig er det medlemsstaternes institutioner, der fastsætter gyldighedsperioden for de kort, 
de udsteder, da der mangler en mekanisme til at verificere gyldigheden af en persons 
berettigelse. Også for pensionister kan berettigelsen ændres, hvis en person modtager pension 
fra mere end en medlemsstat. Der findes i dag ikke noget juridisk grundlag for Kommissionen 
til at kræve, at medlemsstaterne skal udstede et EU-sygesikringskort med permanent 
gyldighed."


