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BESLUTNING NR. 189

av 18. juni 2003

om innføring av et europeisk helsetrygdkort som erstatning for de blanketter som skal 
benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 
for tilgang til helsetjenester under et midlertidig opphold i en annen medlemsstat enn 

den kompetente stat eller bostedsstaten(*) 

(2003/751/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON HAR —

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om 
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer 
som flytter innenfor Fellesskapet(1), som pålegger den å behandle alle administrative spørsmål som 
oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for 
gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere 
og deres familier som flytter innenfor Fellesskapet(2), som pålegger den å utarbeide blankettene til de 
attester, bekreftelser, erklæringer, krav og andre dokumenter som er nødvendige for anvendelsen av 
forordningene,

under henvisning til artikkel 117 i forordning (EØF) nr. 574/72 som pålegger den å tilpasse blankettene for 
attester, bekreftelser, erklæringer, krav og andre dokumenter, samt prosesser og metoder for overføring av 
data som er fastsatt i henhold til forordningen, til nye databehandlingsmetoder, og

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 17.10.2003, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2004 
av 9. juli 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 
23.12.2004, s. 20.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1386/2001 (EFT L 187 av 
10.7.2001, s. 1).

(2) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 410/2002 (EFT L 62 av 5.3.2002, s. 17).
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ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 1408/71 gir de nåværende blanketter personer som omfattes 
av forordningen rett til refusjon av utgifter til helsetjenester under midlertidig opphold i en annen 
medlemsstat enn den kompetente stat eller, for mottakere av pensjon ved arbeidsopphør eller annen 
pensjon og familiemedlemmer som ikke er bosatt i samme medlemsstat som arbeidstakeren, i en 
annen medlemsstat enn bostedsstaten.

2) På Det europeiske råds møte i Barcelona 15.-16. mars 2002 ble det besluttet «at et europeisk 
helsetrygdkort skal erstatte papirblankettene som nå er nødvendige i forbindelse med helsetjenester 
i en annen medlemsstat. Kommisjonen vil framlegge et forslag om dette før Det europeiske råds 
vårmøte i 2003. Et slikt kort vil forenkle framgangsmåtene, men vil ikke medføre noen endring av 
eksisterende rettigheter og plikter (punkt 34).

3) Fordi bruken av helsetrygdkort varierer sterkt fra én stat til en annen, bør det europeiske 
helsetrygdkort (heretter kalt «det europeiske kort») i første omgang innføres i et format som gjør 
det mulig med det blotte øye å lese opplysningene som trengs for å yte helsetjenester og refundere 
utgifter til slike tjenester. Disse opplysningene kan i tillegg legges inn i et elektronisk medium på 
kortet. Bruken av et elektronisk medium vil for øvrig i en senere fase bli gjennomført overalt.

4) Det europeiske kort må utformes i samsvar med en særlig modell som fastsettes av Den administrative 
kommisjon, noe som både bør lette tilgangen til helsetjenester og bidra til å forebygge ureglementert 
bruk av kortet, misbruk eller bedrageri.

5) Det europeiske korts gyldighetstid fastsettes av de utstedende institusjoner i medlemsstatene. Ved 
fastsettelse av kortets gyldighetstid bør det særlig tas hensyn til forventet varighet av rettighetene til 
medlemmet i trygdeordningen.

6) Når uvanlige omstendigheter hindrer den berørte person i å framlegge det europeiske kort, bør det 
utstedes en midlertidig attest med begrenset gyldighet. «Uvanlige omstendigheter» kan være tyveri 
eller tap av kortet, eller avreise med for kort varsel til å få utstedt et europeisk kort.

7) Den administrative kommisjon anbefaler at EØS-komiteen og Felleskomiteen EU-Sveits 
forbereder beslutninger om følgene av at det europeiske kort erstatter de blanketter som skal 
benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 for tilgang til 
helsetjenester under et midlertidig opphold i en annen medlemsstat enn den kompetente stat eller 
bostedsstaten —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Det europeiske helsetrygdkort (heretter kalt «det europeiske kort») skal gradvis erstatte blankettene 
fastsatt ved forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 for refusjon av utgifter i forbindelse med 
helsetjenester under et midlertidig opphold i en annen medlemsstat enn den kompetente stat eller i en 
annen medlemsstat enn bostedsstaten. De ulike faser i utskiftingen av nevnte blanketter skal gjennomføres 
i samsvar med senere beslutninger i Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 16/220 31.3.2007

Artikkel 2

1.  Det europeiske korts gyldighetstid skal fastsettes av den utstedende institusjon.

2.  Institusjonen på oppholdsstedet skal i samsvar med gjeldende bestemmelser få refundert utgiftene for 
helsetjenester som ytes på grunnlag av et gyldig kort.

Artikkel 3

Det europeiske kort kan enten utstedes som et selvstendig kort eller trykkes på baksiden av medlemsstatenes 
eksisterende helsetrygdkort.

Artikkel 4

Det europeiske kort skal være et individuelt kort utstedt i innehaverens navn.

Artikkel 5

Når uvanlige omstendigheter hindrer et medlem i trygdeordningen i å framlegge det europeiske kort, skal det 
utstedes en midlertidig attest med begrenset gyldighet.

Artikkel 6

1.  Det europeiske kort og den midlertidige attesten skal utformes etter en enhetlig modell i samsvar med 
kjennetegn og spesifikasjoner fastsatt av Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere.

2.  Det europeiske kort skal inneholde følgende opplysninger:

– kortinnehaverens etternavn og fornavn,

– kortinnehaverens personlige identifikasjonsnummer eller, når dette nummer ikke finnes, identifikasjonsnummeret 
til det medlem i trygdeordningen som kortinnehaveren avleder sine rettigheter fra,

– kortinnehaverens fødselsdato,

– kortets utløpsdato,

– den utstedende medlemsstats ISO-kode,

– den kompetente institusjons identifikasjonsnummer og initialord,

– kortnummer.

Artikkel 7

Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra den første dag i 
måneden etter at den er kunngjort.

 President for Den administrative kommisjon

 Theodora TSOTSOROU

___________


