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BESLUTNING NR. 191

av 18. juni 2003

om utskiftning av blankettene E 111 og E 111 B med det europeiske helsetrygdkort(*)

(2003/753/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON HAR —

under henvisning til Den administrative kommisjons 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(1),

under henvisning til Den administrative kommisjons beslutning nr. 190 av 18. juni 2003 om tekniske spesifikasjoner for det 
europeiske helsetrygdkort(2),

under henvisning til Den administrative kommisjons beslutning nr. 187 av 27. juni 2002 om de blanketter som skal benyttes ved 
anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 111 og E 111 B)(3), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I sin melding av 17. februar 2003 om innføring av et europeisk helsetrygdkort(4) beskrev Kommisjonen en plan for gradvis 
utskifting i tre faser av blankettene som nå kreves for å få tilgang til helsetjenester under et midlertidig opphold i en annen 
medlemsstat enn den kompetente stat eller bostedsstaten. I første fase (fra 1. juni 2004) erstatter det europeiske kort utelukkende 
blankettene E 111 og E 111 B, som er de blanketter som brukes mest av europeiske borgere som flytter innenfor Fellesskapet. 

2) For å unngå å måtte tilbakekalle blanketter av typen E 111 og E 111 B som er utstedt før det europeiske korts ikrafttredelse og 
fortsatt er gyldige, må det fastsettes at blankettene fremdeles vil bli godtatt på lik linje med det europeiske kort senest fram til 
31. desember 2004.

3) I rådsforordning (EØF) nr. 1408/71(5) i sin nåværende form er det fastsatt forskjellige rettigheter med hensyn til tilgang til 
helsetjenester under et midlertidig opphold i en annen medlemsstat enn den kompetente stat eller bostedsstaten, alt etter hvilken 
gruppe den trygdede tilhører, idet det skjelnes mellom «øyeblikkelig ytelse av hjelp» og «ytelser som er nødvendige». Så lenge 
dette skillet består, må kortet merkes med enten «E 111» eller «E 111 +».

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 17.10.2003, s. 19, 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) Se EUT L 276 av 27.10.2003, s. 1.
(2) Se EUT L 276 av 27.10.2003, s. 4.
(3) EUT L 93 av 10.4.2003, s. 40.
(4) KOM(2003) 73 endelig utgave.
(5) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.
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4) På bakgrunn av at situasjonen med hensyn til helsetrygdkort varierer fra stat til stat, er det viktig at medlemsstater som ikke 
har noe helsetrygdkort nå, kan be om en overgangsperiode for at deres institusjoner skal kunne innføre det europeiske kort 
under best mulige forhold. En slik overgangsperiode, som innebærer at institusjoner i andre medlemsstater må behandle 
papirblanketter parallelt med kortet, må imidlertid begrenses til det som er nødvendig og vil under enhver omstendighet utløpe 
senest 31. desember 2005.

5) Nye medlemsstater kan innrømmes en overgangsperiode på samme vilkår. De må innen 1. juni 2004 underrette Den 
administrative kommisjon om at de ønsker en slik overgangsperiode —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Fra og med 1. juni 2004 skal det europeiske helsetrygdkort (heretter kalt «det europeiske kort») erstatte blankettene E 111 og E 111 B, 
omhandlet i beslutning nr. 187, for refusjon av utgifter i forbindelse med helsetjenester under et midlertidig opphold i en annen 
medlemsstat enn den kompetente stat eller bostedsstaten.

Blanketter av typen E 111 og E 111 B som er utstedt før 31. mai 2004, vil være gyldige fram til 31. desember 2004, med mindre de 
er påført en tidligere utløpsdato.

Artikkel 2

Det europeiske kort skal være merket med «E 111 +» når innehaveren har rett til ytelser som er nødvendige under et midlertidig 
opphold, og med «E 111» når innehaveren bare har rett til ytelser som er øyeblikkelig nødvendige under et midlertidig opphold.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal fastsette de praktiske og tekniske vilkår for innføring av det europeiske kort fra 1. juni 2004.

Vilkårene kan for eksempel innebære at gjeldende nasjonale helsetrygdkort gradvis erstattes med nye kort der det europeiske kort er 
integrert.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal innen 1. mars 2004 underrette Den administrative kommisjon om sine planer for innføring av det europeiske 
kort.

Artikkel 5

Uten hensyn til artikkel 1 kan medlemsstater som ikke har et helsetrygdkort på den dato denne beslutning vedtas, innrømmes en 
overgangsperiode som skal utløpe senest 31. desember 2005. Medlemsstater som ønsker en overgangsperiode, skal underrette Den 
administrative kommisjon om dette senest 1. desember 2003. Den administrative kommisjon skal utarbeide en liste over medlemsstater 
der institusjonene kan fortsette å utstede papirblankettene E 111 og E 111 B og skal angi utløpsdatoen for overgangsperioden som 
medlemsstatene har anmodet om.
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Fram til utløpet av overgangsperioden som er innvilget bostedsstaten eller medlemsstaten der den kompetente institusjon befinner 
seg, skal blankettene E 111 og E 111 B anerkjennes og godtas på samme vilkår som det europeiske kort av institusjonene i andre 
medlemsstater, og sistnevnte skal underrette behandlere på deres territorium om dette.

Artikkel 6

Beslutning nr. 187 oppheves fra 1. januar 2006.

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

_________________


