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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0964/2010 af A.d’A., italiensk statsborger, om det europæiske 
sygesikringskort

1. Sammendrag

Andrageren skitserer en bulgarsk studerendes problemer med at få et europæisk 
sygesikringskort med henblik på at få dækket eventuelle behandlingsudgifter i Italien. Efter at 
være blevet sendt rundt fra den ene kommunale myndighed til den anden i et forsøg på at 
blive registreret i Italien og efter at have fået urigtige oplysninger har andrageren – som 
nævner, at han er bekendt med lignende sager – forhørt sig hos Kommissionen (GD EMPL) 
og fundet ud af, at Kommissionen har indstillet traktatbrudsproceduren mod Italien for 
manglende anerkendelse af det europæiske sygesikringskort med den begrundelse, at de 
italienske myndigheder har truffet de nødvendige forholdsregler for at bringe deres nationale 
lovgivning i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning (direktiv 2004/38/EF). 
Andrageren hævder imidlertid, at de italienske myndigheder rent faktisk ikke overholder 
reglerne, og han anmoder derfor om at få genoptaget traktatbrudsproceduren, idet han i denne 
forbindelse henviser til kommissær Barrots svar på Angelillis skriftlige forespørgsel E-
2909/2008.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. marts 2011

Andrageren klager over de italienske lokale myndigheders behandling af en bulgarsk 
studerendes sag. Andrageren har allerede indgivet en klage til Kommissionen i denne 
sammenhæng, som i øjeblikket behandles af Kommissionen i samråd med de italienske 
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myndigheder. Andrageren henviser endvidere til andre sager, men Kommissionen har kun 
modtaget dokumentation vedrørende denne ene klage.

Klagen omhandler de lokale myndigheders praksis, når en studerende ønsker at blive 
registreret som bosiddende i kommunen. Myndighederne anmoder i henhold til 
bestemmelserne i artikel 7, litra b), i direktiv 2004/38/EF om dokumentation for, at 
vedkommende er omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i Italien.

I artikel 19 i forordning (EF) nr. 883/2004 fastslås det, at en person, der er forsikret imod 
sygdom i én medlemsstat, har ret til de naturalydelser, der ud fra et medicinsk synspunkt 
bliver nødvendige under opholdet på en anden medlemsstats territorium. Det europæiske 
sygesikringskort er dokumentation for, at indehaveren er forsikret imod sygdom i sit hjemland 
og berettiget til at udøve de rettigheder, der følger af artikel 19 i forordning (EF) nr. 883/2004.

Hvis en studerende har til hensigt at vende tilbage til sit hjemland efter afslutning af studierne 
og fortsat har sit interessecenter i den stat, hvori den studerendes europæiske 
sygesikringsbevis er udstedt, har den studerende fortsat ret til at benytte sygesikringsbeviset i 
den stat, hvor studierne foregår. Det europæiske sygesikringsbevis giver den studerende og 
dennes pårørende ret til at modtage alle nødvendige ydelser i Italien og skal derfor betragtes 
som dokumentation for, at vedkommende er omfattet af en sygeforsikring, der dækker 
samtlige risici, som omhandlet i direktiv 2004/38/EF.

De studerendes ret til at benytte det europæiske sygesikringsbevis som dokumentation for 
sygeforsikring, der dækker samtlige risici, er beskrevet i punkt 2.3.2. i Kommissionens 
meddelelse om retningslinjer fra 2009 for bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 
2004/38/EF (KOM(2009)0313):
"Det europæiske sygesikringskort dækker samtlige risici, når den pågældende EU-borger ikke 
flytter opholdssted til værtsmedlemsstaten, jf. forordning (EØF) nr. 1408/71, og har til hensigt 
at vende hjem til en anden medlemsstat, f.eks. i forbindelse med studier eller udstationering".

Som andrageren oplyser, har Kommissionen indstillet en traktatbrudsprocedure mod Italien 
vedrørende dette spørgsmål. Kommissionen indledte en traktatbrudsprocedure i 2008 på 
grund af en klage (også fra andrageren) over, at de italienske lokale myndigheder ikke ville 
acceptere det europæiske sygesikringsbevis som dokumentation for sygeforsikring, der 
dækker samtlige risici, for studerende. Kommissionen drøftede derefter situationen med de 
italienske myndigheder, og de enedes om, at myndighederne ville ændre anvendelsen af 
artikel 7, litra b), i direktiv 2004/38/EF, således at kravene i Kommissionens meddelelse fra 
2009 (angivet ovenfor) blev opfyldt. Dette blev gennemført via det italienske 
indenrigsministeriums udstedelse af et administrativt cirkulære - 18/2009. Efter udstedelsen af 
cirkulæret indstillede Kommissionen traktatbrudsproceduren mod Italien i 2009.

Kommissionen har skrevet til de italienske myndigheder for at anmode dem om at undersøge 
andragerens klage på vegne af den bulgarske studerende."

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

I forbindelse med de yderligere oplysninger, andrageren har fremsendt, anfører han, at en 
række personer har kontaktet ham angående den problematik, han klager over, men han 
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fokuserer fortsat sit andragende på sagen om den bulgarske studerende, som ikke fik lov at 
lade sig registrere i Pisas bopælsregister ved hjælp af sit europæiske sygesikringskort. 
Kommissionen skrev i 2011 til de italienske myndigheder for at undersøge den klage, 
andrageren havde indgivet. I sit svar understregede det italienske sundhedsministerium, at 
Indenrigsministeriet havde vedtaget et nyt cirkulære i 2009, som gjorde det klart, at 
studerende, der agtede at vende tilbage til deres hjemland, havde ret til at anvende deres 
europæiske sygesikringskort til dækning af sundhedsudgifter under deres studier i Italien. 
Sundhedsministeriet anerkendte implicit, at der muligvis havde været manglende information 
om denne ændring af praksis. Det påtog sig at gennemføre en yderligere oplysningskampagne 
rettet mod alle kompetente sundhedsinstitutioner om, at de skal yde alle former for 
sundhedsydelser til EU-studerende, som er i besiddelse af et europæisk sygesikringskort, og 
præcisere, at sådanne sundhedsydelser kan ydes for en periode, der overstiger tre måneder. 
Det italienske ministerium skrev også til Pisas sundhedsinstitution for at få et svar fra kontoret 
i Pisa om den pågældende klage.  

Hvad angår den omstændighed, som omtales i klagen, at den pågældende studerende havde 
været forsikret i Bulgarien, men alligevel var blevet nægtet adgang til det offentlige italienske 
sundhedssystem og havde været nødt til at betale for alle undersøgelser og lægebesøg, 
påpegede det italienske sundhedsministerium, at kommunens afvisning af at registrere ham 
ikke havde nogen sammenhæng med en forsikret persons ret til at modtage alle nødvendige 
sundhedsydelser ved forevisning af det europæiske sygesikringskort. Grundet fraværet af 
konkret dokumentation for afholdte udgifter i forbindelse med ”lægebesøg og -undersøgelser” 
var ministeriet derfor ude af stand til yderligere at undersøge den påståede afvisning af at 
imødekomme de rettigheder, der følger af det europæiske sygesikringskort. 

I anden del af de yderligere oplysninger, andrageren har fremsendt, fokuserer andrageren på 
det faktum, at det italienske indenrigsministeriums administrative cirkulære 18/2009 henviser 
til et midlertidigt folkeregister. Andrageren klager over, at studerende, der ønsker at anvende 
deres europæiske sygesikringskort, er nødt til at lade sig registrere i dette midlertidige 
register, og derfor fratages visse rettigheder, som gives til personer, der bliver registreret som 
almindelige, hjemmehørende indbyggere. 

Cirkulære 18/2009 henviser til Kommissionens vejledning i dennes meddelelse om 
anvendelsen af direktiv 2004/38/EF (COM (2009)313), i henhold til hvilken det europæiske 
sygesikringskort skal betragtes som gyldig sygesikring i forbindelse med midlertidigt ophold, 
hvor EU-borgeren fortsat har sin "sædvanlige bopæl" i den medlemsstat, der udstedte det 
europæiske sygesikringskort. 

Ifølge cirkulære 18/2009 anvender de italienske myndigheder et andet register til registrering 
af EU-borgere i henhold til direktiv 2004/38/EF for personer, der bibeholder deres 
interessecenter i den medlemsstat, der udstedte det europæiske sygesikringskort. Efter 
Kommissionens opfattelse forekommer det at være lovligt for medlemsstater at holde rede på 
personer, der opholder sig midlertidigt på deres område (f.eks. studerende), for at sikre, at de 
ligeledes opfylder betingelserne i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF. Faktisk har disse 
personer ret til at anvende det europæiske sygesikringskort som en sygeforsikring, der dækker 
samtlige risici, med henblik på artikel 7, stk. 1, og artikel 8, stk. 3, i direktiv 2004/38/EF, når 
de ikke flytter deres "sædvanlige bopæl" i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004. Som 
følge heraf er de anderledes stillet i sammenligning med EU-borgere, der flytter til en anden 
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medlemsstat med henblik på at tage ophold der på ubestemt tid. Sidstnævnte skal have en 
sygeforsikring, der dækker samtlige risici, men som adskiller sig fra det europæiske 
sygesikringskort, for at opfylde betingelserne i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF. 

Hvad angår stemmeret har en EU-borger, der flytter til en anden medlemsstat, kun ret til at 
stemme ved valg til Europa-Parlamentet og ved lokalvalg, hvis vedkommende er 
hjemmehørende dér, dvs. hvis vedkommende er registreret som hjemmehørende af 
værtsmedlemsstatens myndigheder. Italiensk lovgivning (artikel 3 i forordning 223/1989) 
fastsætter, at en person kun skal betragtes som hjemmehørende, hvis vedkommende har sin 
"sædvanlige bopæl" i kommunen. 

Konklusion

Ifølge Kommissionen foreligger der ingen dokumentation for, at den bulgarske studerendes 
europæiske sygesikringskort blev afvist, da han benyttede sig af sundhedsydelser. Desuden 
synes anvendelsen af et særligt register for sådanne personer ikke at begrænse deres ret til fri 
bevægelighed.  


