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FRAMKVÆMDARÁÐIÐ UM SAMRÆMINGU 
ALMANNATRYGGINGAKERFA HEFUR,

með hliðsjón af a-lið 72. gr. reglugerðar Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl um samræmingu 
almannatryggingakerfa (1), en samkvæmt honum skal 
framkvæmdaráðið fjalla um álitaefni er lúta að framkvæmd og 
túlkun ákvæða reglugerðar (EB) nr. 883/2004 og reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 frá 16. september 
2009 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EB)  
nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa (2),

með hliðsjón af 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um rétt 
hins tryggða og aðstandenda hans, sem dvelja í öðru aðildarríki 
en hinu lögbæra aðildarríki, á aðstoð sem verður nauðsynleg af 
læknisfræðilegum ástæðum, sé mið tekið af eðli aðstoðarinnar 
og fyrirhugaðri lengd dvalar,

með hliðsjón af 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004,

með hliðsjón af A- og C-hluta 25. gr. reglugerðar (EB)  
nr. 987/2009,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Á fundi leiðtogaráðsins í Barcelona, sem haldinn 
var 15. og 16. mars 2002, var ákveðið: „að evrópska 
sjúkratryggingakortið kæmi í stað núverandi eyðublaða á 
pappírsformi sem nauðsynleg eru til að fá heilbrigðisaðstoð 
í öðru aðildarríki. Framkvæmdastjórnin mun leggja 
tillögu í þessu skyni fyrir vorfund leiðtogaráðsins 2003. 
Slíkt kort mun einfalda alla málsmeðferð án þess að 
breyta gildandi réttindum og skuldbindingum.“ (34. liður)

2) Þar eð notkun sjúkratrygginga- og almannatryggingakorta 
er afar mismunandi eftir löndum verður evrópska 
sjúkratryggingakortið í fyrstu með því sniði að hægt sé að 
lesa berum augum þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar 
til að geta látið í té heilbrigðisþjónustu og endurgreitt 

kostnað. Þessum upplýsingum má auk þess koma fyrir 
á kortinu með rafrænum hætti. Notkun rafræns miðils 
verður enn fremur almennt tekin upp á síðari stigum.

3) Evrópska sjúkratryggingakortið verður að vera í samræmi 
við sérstaka fyrirmynd, sem framkvæmdaráðið setur fram, 
sem ætti bæði að auðvelda aðgang að heilbrigðisþjónustu 
og koma í veg fyrir ólögmæta notkun kortsins, misnotkun 
og svik.

4) Stofnanir í aðildarríkjunum ákvarða gildistíma evrópskra 
sjúkratryggingakorta sem þær gefa út. Gildistími evrópska 
sjúkratryggingakortsins skal miðast við það tímabil sem 
gert er ráð fyrir að réttur hins tryggða vari. 

5) Við sérstakar aðstæður má gefa út bráðabirgðavottorð 
með takmarkaðan gildistíma. „Sérstakar aðstæður“ geta 
verið þær að evrópsku sjúkratryggingakorti hafi verið 
stolið, það glatast eða að brottför hafi verið með of 
stuttum fyrirvara til að hægt væri að verða sér úti um 
evrópskt sjúkratryggingakort. Hinn tryggði eða stofnun í 
dvalarríki getur sótt um slíkt bráðabirgðavottorð. 

6) Evrópska sjúkratryggingakortið skal nota í öllum 
tilvikum þegar tryggður einstaklingur þarfnast 
heilbrigðisþjónustu meðan á tímabundinni dvöl stendur, 
án tillits til þess hvort tilgangur dvalar er ferðamennska, 
atvinnustarfsemi eða nám.  Þó er ekki hægt að nota 
evrópska sjúkratryggingakortið þegar tilgangur dvalar 
erlendis er eingöngu sá að njóta heilbrigðisþjónustu. 

7) Í samræmi við 76. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 skulu 
aðildarríkin hafa samstarf um að koma á málsmeðferð til 
þess að koma í veg fyrir að einstaklingur, sem á ekki 
lengur rétt á aðstoð vegna veikinda frá aðildarríki og 
öðlast rétt til aðstoðar vegna veikinda frá öðru aðildarríki, 
haldi áfram að nota evrópskt sjúkratryggingakort, sem 
stofnun fyrrnefnda aðildarríksins hefur gefið út, eftir að 
viðkomandi hefur ekki lengur rétt til aðstoðar þaðan. 

ÁKvÖRÐUN nr. S1 frá 12. júní 2009

um evrópska sjúkratryggingakortið (*)

(2010/C 106/08)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 23. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2011 frá 1. júlí 
2011 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, 
bls. 46.

(1) Stjtíð. ESB L 166, 30.4.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2009, bls. 1.
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8) Evrópskt sjúkratryggingakort, sem gefið er út áður en 
reglugerðir (EB) nr. 883/2004 og (EB) nr. 987/2009 
ganga í gildi, helst í gildi fram að þeirri lokadagsetningu 
sem um getur á kortinu.  

 

Ákvörðunin er tekin í samræmi við þau skilyrði sem 
mælt er fyrir um í 2. mgr. 71. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
883/2004. 

 

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

 

Almennar meginreglur 

1. Evrópska sjúkratryggingakortið er vottorð um rétt hins 
tryggða og lífeyrisþega, auk aðstandenda hans, sem dvelja í 
öðru aðildarríki en hinu lögbæra aðildarríki, á aðstoð sem 
verður nauðsynleg af læknisfræðilegum ástæðum, sé mið 
tekið af eðli aðstoðarinnar og fyrirhugaðri lengd dvalar-
innar. 

 

Ekki er hægt að nota evrópska sjúkratryggingakortið þegar 
tilgangur tímabundinnar dvalar erlendis er eingöngu sá að 
gangast undir læknismeðferð.  

 

2. Evrópska sjúkratryggingakortið skal vera persónukort gefið 
út á nafn korthafa. 

 

3. Gildistími evrópska sjúkratryggingakortsins er ákvarðaður 
hjá útgáfustofnun þess. 

 

4. Þar til bær stofnun skal endurgreiða aðstoð, sem stofnun í 
dvalarríki veitir á grundvelli gilds evrópsks sjúkratrygg-
ingakorts, í samræmi við gildandi ákvæði. Evrópskt sjúkra-
tryggingakort telst gilt svo framarlega sem uppgefinn 
gildistími er ekki útrunninn. 

 

Þar til bær stofnun getur ekki hafnað því að endurgreiða 
kostnað við aðstoð með þeim rökum að viðkomandi sé ekki 
lengur tryggður hjá þeirri stofnun, sem gaf út evrópskt 
sjúkratryggingakort, að því tilskildu að aðstoðin hafi verið 
veitt handhafa korts eða bráðabirgðavottorðs á gildistíma 
kortsins eða vottorðsins. 

 
5. Ef sérstaka aðstæður koma í veg fyrir að hægt sé að gefa út 

evrópskt sjúkratryggingakort skal þar til bær stofnun gefa 
út bráðabirgðavottorð með takmarkaðan gildistíma. Hinn 
tryggði eða stofnun í dvalarríki getur sótt um bráða-
birgðavottorð. 

6. Evrópska sjúkratryggingakortið og bráðabirgðavottorðið, 
sem kemur í þess stað, skulu vera í samræmi við sérstaka 
fyrirmynd sem uppfyllir þá eiginleika og þær forskriftir 
sem mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdaráðsins. 

 

Upplýsingar á evrópska sjúkratryggingakortinu 

7. Á evrópska sjúkratryggingakortinu skulu vera eftirfarandi 
upplýsingar: 

 

— kenninafn og eiginnafn korthafa, 

 

— kennitala korthafa eða, þegar slíkt númer er ekki til, 
númer hins tryggða sem réttindi korthafa byggjast á, 

 

— fæðingardagur korthafa, 

 

— hvaða dag kortið fellur út gildi, 

 

— ISO-kóði aðildarríkisins sem gefur kortið út, 

 

— kennitala og upphafsstafaorð þar til bærrar stofnunar, 

 

— sérnúmer kortsins. 

 

Notkun evrópska sjúkratryggingakortsins 

8. Evrópska sjúkratryggingakortið má nota í öllum tilvikum 
þegar tryggður einstaklingur þarfnast aðstoðar meðan á 
tímabundinni dvöl stendur, án tillits til þess hvort tilgangur 
dvalar sé ferðamennska, atvinnustarfsemi eða nám. 

 

9. Evrópska sjúkratryggingakortið er vottorð um rétt korthafa í 
dvalarríkinu til aðstoðar vegna veikinda, sem er læknis-
fræðilega nauðsynleg og er veitt við tímabundna dvöl í öðru 
aðildarríki í því skyni að koma í veg fyrir að korthafi 
neyðist til þess að snúa aftur til lögbærs aðildarríkis eða 
dvalarríkis fyrr en áætlað var til þess að njóta þeirrar með-
ferðar sem hann þarfnast.   

 
Tilgangur aðstoðar sem þessarar er sá að gera hinum 
tryggða kleift að dvelja um kyrrt við viðunandi heilsu-
farsskilyrði. 
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10. Ekki er hægt að nota evrópska sjúkratryggingakortið til að 
fá aðstoð vegna veikinda þegar tilgangur tímabundinnar 
dvalar erlendis er sá að gangast undir læknismeðferð. 

 

11. Með evrópska sjúkratryggingakortinu er tryggt að handhafi 
kortsins njóti sömu meðferðar (hvað varðar ferli og gjald-
skrá) í aðildarríki og einstaklingur sem fellur undir sjúkra-
tryggingakerfi þess ríkis. 

 

Samstarf milli stofnana til þess að koma í veg fyrir 
misnotkun evrópska sjúkratryggingakortsins 

12. Ef einstaklingur á ekki lengur rétt á aðstoð vegna veikinda 
samkvæmt löggjöf aðildarríkis og öðlast rétt til aðstoðar 
samkvæmt löggjöf annars aðildarríkis skulu stofnanir hlut-
aðeigandi aðildarríkja hafa með sér samstarf til þess að 

koma í veg fyrir að hinn tryggði haldi áfram að nota evr-
ópska sjúkratryggingakortið, sem stofnun í fyrrnefnda  
aðildarríkinu hefur gefið út, eftir að hann á ekki lengur rétt á 
aðstoð þaðan. Stofnun í síðarnefnda ríkinu skal leggja fram 
nýtt evrópskt sjúkratryggingakort eftir því sem við á. 

 

13. Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. Hún kemur til framkvæmda á 
gildistökudegi reglugerðar (EB) nr. 987/2009. 

 
 
 
 

Formaður framkvæmdaráðsins, 

Gabriela Pikorová 
 

 
 


