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Om: Andragende 0334/2009 af H.K., tysk statsborger, om hans problemer i 
forbindelse med refusion for medicin- og lægeudgifter i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren har i en årrække haft en feriebolig i Spanien, hvor han og hans hustru opholder 
sig en del af året. Hidtil har ægteparret modtaget de nødvendige medicinske ydelser via 
blanket E111 og den tyske sygeforsikring EK (Ersatzkasse). De spanske 
sundhedsmyndigheder har nu meddelt andrageren, at langsigtet medicinsk behandling ikke 
længere vil blive dækket via blanket E111, og at han skal forelægge en blanket E121. 
Andrageren bestrider rigtigheden af de spanske myndigheders krav, idet E121 indebærer 
registrering i Spanien og dermed en ændring i hans skattemæssige status, og han anmoder 
følgelig Europa-Parlamentet om at tage sagen op. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Med EU's sociale sikringsbestemmelser koordineres de sociale sikringsordninger, men de 
harmoniseres ikke. Det indebærer, at enhver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for sine nationale socialsikringsordninger, navnlig de nærmere regler for, hvem 
der kan forsikres i henhold til landets lovgivning, hvilke ydelser der gives og på hvilke 
betingelser, og hvor mange bidrag der skal udbetales.Imidlertid fastsætter EU-lovgivningen, 
specielt forordning (EØF) nr. 1408/71 og 574/72, fælles regler og principper, som skal 
overholdes under anvendelse af den nationale lovgivning. Disse regler har til formål at sikre, 
at anvendelsen af forskellig national lovgivning ikke har en negativ indvirkning på personer, 
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der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU.  

Hvad angår ydelser i anledning af sygdom, indeholder forordningerne (EF) nr. 1408/71 og 
574/72 de nærmere regler for pensionisters og rentemodtageres ret til ydelser i anledning af 
sygdom, når de opholder sig eller har bopæl i en anden medlemsstat end den kompetente.

En person, der opholder sig midlertidigt i en anden medlemsstat, har for den kompetente 
medlemsstats regning ret til de nødvendige ydelser i anledning af sygdom i overensstemmelse 
med opholdsmedlemsstatens lovgivning. Det europæiske sygesikringskort tjener som bevis 
for denne ret. Den administrative kommission for vandrende arbejdstageres sociale sikring har 
defineret begrebet "nødvendig sundhedspleje" som sundhedsydelser, der leveres for at 
forhindre, at en forsikret ser sig nødsaget til at vende tilbage til den kompetente stat før 
planlagt for at få den fornødne behandling, og for at gøre det muligt for den forsikrede at 
fortsætte sit ophold på forsvarlige sundhedsmæssige vilkår under hensyntagen til opholdets 
forventede varighed (afgørelse nr. 1941).

Pensionister og rentemodtagere, der flytter deres bopæl til en anden medlemsstat end den, der 
udbetaler deres pension eller renter, er berettiget til at modtage alle sundhedsydelser, som er 
foreskrevet i bopælsmedlemsstatens lovgivning, til udgift for den medlemsstat, der udbetaler 
pensionen eller renterne. For at kunne modtage disse sundhedsydelser, skal pensionisten eller 
rentemodtageren indgive blanket E121 til bopælsmedlemsstatens sygesikringsinstitution.

I henhold til forordning 1408/71 forstås ved begrebet "bopæl" det sted, hvor den pågældendes 
interessecentrum befinder sig. EF-Domstolen2 har præciseret en række kriterier til 
bestemmelse af en forsikrets bopæl: varigheden af og formålet med den pågældendes fravær, 
begrundelsen for at flytte, den pågældendes hensigt osv.

Ifølge denne retspraksis ændrer en pensionist eller rentemodtager ikke sin bopæl, hvis han 
ikke agter at flytte permanent til en anden medlemsstat og agter at vende tilbage til sit 
hjemland uanset udlandsopholdets varighed.

Kommissionens tjenestegrene er af den opfattelse, at andrageren ikke behøver lade sig 
registrere ved den spanske sygesikringsinstitution på basis af blanket E121, hvis han kun 
opholder sig seks måneder i Spanien. Han og hans ægtefælle skulle kunne modtage den 
nødvendige sundhedspleje under opholdet i Spanien på baggrund af et gyldigt europæisk 
sygesikringskort udstedt af hans tyske sygeforsikring.

Kommissionen er for øjeblikket i kontakt med de kompetente nationale myndigheder med 
henblik på at undersøge denne sag nærmere og vil underrette Parlamentet om resultatet heraf."

4. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Med EU's sociale sikringsbestemmelser koordineres de sociale sikringsordninger, men de 
harmoniseres ikke. Det indebærer, at enhver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for sine nationale socialsikringsordninger, navnlig de nærmere regler for, hvem 

                                               
1 EUT L 104 af 8.4.2004.
2 Dom af 8.2.1992, C-102/91 og af 17.2.1977, 76/76.
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der kan forsikres i henhold til landets lovgivning, hvilke ydelser der gives og på hvilke 
betingelser, og hvor mange bidrag der skal udbetales. Imidlertid fastsætter EU-lovgivningen, 
særligt forordning (EF) nr. 883/2004 og 987/2009, fælles regler og principper, som skal 
overholdes under anvendelse af den nationale lovgivning. Disse regler har til formål at sikre, 
at anvendelsen af forskellig national lovgivning ikke har en negativ indvirkning på personer, 
der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU.

Hvad angår ydelser i anledning af sygdom, indeholder forordningerne (EF) nr. 883/2004 og 
987/2009 de nærmere regler for pensionisters og rentemodtageres ret til ydelser i anledning af 
sygdom, når de opholder sig eller har bopæl i en anden medlemsstat end den kompetente.

En person, der opholder sig midlertidigt i en anden medlemsstat, har for den kompetente 
medlemsstats regning ret til de nødvendige ydelser i anledning af sygdom i overensstemmelse 
med opholdsmedlemsstatens lovgivning. Det europæiske sygesikringskort tjener som bevis 
for denne ret. Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger 
har defineret begrebet "nødvendig sundhedspleje" som sundhedsydelser, der leveres for at 
forhindre, at en forsikret ser sig nødsaget til at vende tilbage til den kompetente stat før 
planlagt for at få den fornødne behandling, og for at gøre det muligt for den forsikrede at 
fortsætte sit ophold på forsvarlige sundhedsmæssige vilkår under hensyntagen til opholdets 
forventede varighed (afgørelse nr. S31).

Pensionister og rentemodtagere, der flytter deres bopæl til en anden medlemsstat end den, der 
udbetaler deres pension eller renter, er berettiget til at modtage alle sundhedsydelser, som er 
foreskrevet i bopælsmedlemsstatens lovgivning, til udgift for den medlemsstat, der udbetaler 
pensionen eller renterne. For at kunne modtage disse sundhedsydelser, skal pensionisten eller 
rentemodtageren indgive dokument S1 til bopælsmedlemsstatens sygesikringsinstitution.

I henhold til forordning 883/2004 forstås ved begrebet "bopæl" det sted, hvor den 
pågældendes interessecentrum befinder sig. EU-Domstolen2 har præciseret en række kriterier 
til bestemmelse af en forsikrets bopæl: varigheden af og formålet med den pågældendes 
fravær, begrundelsen for at flytte, den pågældendes hensigt osv. Disse kriterier er blevet 
indarbejdet i artikel 11 i forordning 987/2009, som fastlægger nogle retningslinjer, som skal 
gøre det muligt for institutioner at afgøre, hvor en person har bopæl.

Ifølge retspraksis og indholdet i artikel 11 i forordning 987/2009 ændrer en pensionist eller 
rentemodtager ikke sin bopæl, hvis han ikke agter at flytte permanent til en anden 
medlemsstat og agter at vende tilbage til sit hjemland uanset udlandsopholdets varighed.

Kommissionen er af den opfattelse, at andrageren ikke behøver lade sig registrere ved den 
spanske sygesikringsinstitution på baggrund af S1-dokumentet (tidligere blanket E121), hvis 
han kun opholder sig seks måneder af året i Spanien og bevarer sit interessecentrum i 
Tyskland. Han og hans ægtefælle skulle kunne modtage den nødvendige sundhedspleje under 
opholdet i Spanien på baggrund af et gyldigt europæisk sygesikringskort udstedt af hans tyske 
sygeforsikring.

                                               
1 EUT C 106 af 24.4.2010.
2 Dom af 8.2.1992, C-102/91 og af 17.2.1977, 76/76.
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Konklusioner

Kommissionen har udvekslet to breve med de nationale spanske myndigheder for at diskutere 
det spørgsmål, andragerens sag rejser. Det endelige resultat er, at de spanske nationale 
myndigheder er enige i Kommissionens fortolkning af EU-forordningerne om social sikring 
med hensyn til dette spørgsmål. De er enige i, at en pensionist eller rentemodtager fra en 
anden medlemsstat er berettiget til at benytte sit europæiske sygesikringskort til dækning af 
nødvendige sundhedsydelser, mens han opholder sig i Spanien, forudsat at han ikke har sit 
"sædvanlige opholdssted" i Spanien som defineret i forordningerne. Dette er et spørgsmål om 
sagens kendsgerninger, der skal tages i betragtning ved bedømmelsen af den enkelte persons 
situation.  

Sundhedsområdet er i Spanien overladt til de regionale myndigheder. De nationale spanske 
myndigheder tilbød at undersøge de konkrete kendsgerninger i forbindelse med anmodningen 
om et S1-dokument i andragerens sag hos de regionale valencianske sundhedsmyndigheder.
Andrageren ønsker imidlertid ikke at afsløre sin identitet, hvorfor en sådan undersøgelse ikke 
kan finde sted.  

Kommissionen er overbevist om, at de spanske myndigheder på nationalt plan er klar over 
den korrekte juridiske indstilling med hensyn til tilladt brug af det europæiske 
sygesikringsbevis."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 27. juni 2012

Kommissionen gennemgik EU-bestemmelserne om samordning af de sociale 
sikringsordninger i sin meddelelse af 8. oktober 2010. Adgang til privat sygeforsikring i 
medlemsstaterne er ikke omfattet af EU-lovgivningen. EU-bestemmelserne og navnlig 
forordning (EF) nr. 883/2004 og 987/2009 vedrører koordinering af de sociale 
sikringsordninger, som er genstand for national lovgivning i medlemsstaterne. Desuden 
tilsigter disse EU-bestemmelser ikke en harmonisering af de sociale sikringsordninger, hvilket 
betyder, at hver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere vilkår i sit nationale 
socialsikringssystem. Hvis der sker en ændring i de personlige forhold, kan anvendelse af den 
nationale lovgivning på en person, der er underlagt EU-bestemmelser, som er mindre gunstige 
med hensyn til sociale sikringsydelser, derfor i principielt være i overensstemmelse med
kravene i EU-retten. Lovgivningen skal imidlertid anvendes ens på statsborgere fra den 
pågældende medlemsstat og statsborgere fra andre medlemsstater. 

EU's koordineringsbestemmelser om pensionister ret til sygesikring i en anden medlemsstat 
end den kompetente blev gennemgået i den foregående meddelelse. Kommissionen erindrer 
om, at andrageren og hans hustru under et midlertidigt ophold i Spanien havde ret til den 
nødvendige sygesikring på Tysklands vegne på grundlag af det europæiske 
sygeforsikringskort. Denne ret gør det muligt for personer at modtage de nødvendige 
sygesikringsydelser inden for den offentlige sygesektor i Spanien på samme betingelser, som 
personer der er forsikret i Spanien. Omfanget af de ydelser, der godtgøres, og størrelsen af 
godtgørelsen afhænger af bestemmelserne i den spanske lovgivning og kan derfor afvige fra, 
hvad der ydes i henhold til tysk lovgivning. Desuden er det muligt, at ikke al behandling anses 
for nødvendig, og det europæiske sygeforsikringskort dækker kun nødvendig behandling. 
Som angivet i den foregående meddelelse har Den Administrative Kommissionen for 
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Koordinering af Sociale Sikringsordninger defineret begrebet "nødvendig behandling" 
(afgørelse S31). Ifølge vurderingen fra en spansk læge i andragerens sag er det muligt, at 
konklusionen har været, at den behandling, som andrageren og/eller hans hustru modtog, ikke 
længere opfyldte kravet om nødvendig behandling.

I sådanne tilfælde kan en forsikret, der har bopæl i en medlemsstat, og som agter at modtage 
medicinsk behandling i en anden medlemsstat, i henhold til EU-koordineringsbestemmelserne 
anmode om forhåndsgodkendelse (S2formularen), der udstedes på forhånd af den kompetente 
institution i den medlemsstat, hvor den pågældende er forsikret. Proceduren i disse tilfælde er 
indeholdt i artikel 26 i forordning (EF) nr. 987/2004. Efter godkendelse godtgøres 
sygesikringsydelsen af den kompetente institution på de vilkår og med de beløb, der gælder i 
den medlemsstat, hvor sygesikringsydelsen er blevet leveret. Normalt finder 
godtgørelsesproceduren sted mellem institutionerne i de pågældende medlemsstater.

Andrageren har for øjeblikket disse muligheder i henhold til EU-
koordineringsbestemmelserne, da vedkommende bopæl stadig er Tyskland. Begrebet "bopæl" 
som anvendt i EU-lovgivningen om social sikring blev forklaret i Kommissionens meddelelse 
af 8. oktober 2010. Såfremt andrageren beslutter at flytte sin bopæl til Spanien vil han have 
ret til samtlige sygesikringsydelser i henhold til lovgivningen der. Hans sygesikringsudgifter 
ville blive afholdt af den kompetente institution i Tyskland. Det skal understreges, at en 
ændring af bopæl af hensyn til sociale sikringsydelser ikke nødvendigvis medfører en ændring 
i pensionistens skattesituation, og det vil være nødvendigt at de kompetente myndigheder 
foretager en særlig skattevurdering.

Mulighederne og betingelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og 987/2009 udelukker ikke, at 
artikel 56 i TEUF finder anvendelse i andragerens sag. Domstolens omfattende retspraksis 
vedrørende anvendelse af artikel 56 inden for sundhedssektoren blev for nylig kodificeret i 
direktiv 2001/24/EU2 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser. Uafhængigt af de rettigheder, der opstår som følge af forordningen, har 
patienter ret til godtgørelse af sundhedsudgifter i udlandet i overensstemmelse med retspraksis 
som kodificeret i direktivet. Denne ret strækker sig kun til behandling, som patienten ville 
have ret til at få godtgjort i deres egen medlemsstat. Medlemsstater kan også gøre godtgørelse 
af udgifter afhængig af forhåndsgodkendelse af visse behandlinger. Patienter skal betale for 
behandlingen og har ret til godtgørelse op til et beløb, der svarer til udgifterne til 
behandlingen i deres hjemland og uden at overskride de faktiske udgifter til behandlingen, 
medmindre medlemsstaten beslutter at godtgøre hele beløbet. Direktivet skal omsættes i 
national ret i medlemsstaterne senest den 5. oktober 2013, hvorfor de nationale ordningen 
ikke nødvendigvis er tilpasset de nye bestemmelser endnu. Medlemsstaterne har imidlertid 
allerede pligt til at anvende Domstolens retspraksis om frihed til at levere tjenesteydelser på 
dette område.

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at andrageren på grund af det europæiske 
sygeforsikringskort for øjeblikket kan modtage den nødvendige behandling under hans ophold 
                                               
1 EUT C 106 af 24.4.2010.
2 Sager C-158/96 Kohll [1998] ECR I-01931 og C-120/95 Decker [1998] ECR I-01831.
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i Spanien på samme vilkår, som personer, der er forsikret i Spanien. Andrageren bør også 
være i stand til at opnå forhåndsgodkendelse (S2-formularen) fra de kompetente tyske 
myndigheder til planlagt medicinsk behandling i Spanien. Hvis andrageren beslutter at flytte 
sin bopæl til Spanien, vil han have ret til sygesikringsydelser i Spanien på samme vilkår som 
spanske pensionister. Uafhængigt af disse rettigheder kan andrageren anmode om godtgørelse 
af udgifter til hans behandling i Spanien fra hans sygesikringsinstitution i Tyskland på 
grundlag af Domstolens retspraksis om anvendelsen af artikel 56 i TEUF.

Andrageren stiller ikke spørgsmålstegn ved lovligheden af de spanske myndigheders adfærd, 
men foreslår forbedringer af EU-bestemmelserne. Den gældende EU-lovgivning om 
koordinering af de sociale sikringsordninger er imidlertid udformet på en sådan måde, at den 
koordinerer og ikke harmoniserer de nationale lovgivninger, og de nationale myndigheder 
skal gennemføre den som sådan. 

På grundlag af oplysningerne fra de spanske myndigheder og andrageren kan Kommissionen 
ikke konstatere, at der har været tale om overtrædelser af EU-retten.


