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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1038/2012, imressqa minn Luciano Iannuccelli, ta’ ċittadinanza 
Taljana, rigward il-funzjonament tal-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-
Unjoni Ewropea fir-Repubblika Ċeka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika, fuq il-bażi ta’ esperjenza personali, li l-awtoritajiet Ċeki ma 
jirrikonoxxux f’ċerti każijiet il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea, 
għalkemm hija maħsuba biex tipproteġi s-saħħa taċ-ċittadini tal-UE fi kwalunkwe Stat 
Membru, bl-istess drittijiet u dmirijiet li huma intitolati għalihom iċ-ċittadini residenti.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Mejju 2013

Il-petizzjonant jindika, fuq il-bażi tal-esperjenza personali tiegħu, li l-awtoritajiet Ċeki għal 
darbtejn ma aċċettawx li jirrikonoxxu l-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni 
Ewropea għat-trattament neċessarju għal martu, għalkemm hija maħsuba biex tipproteġi s-
saħħa taċ-ċittadini tal-UE fi kwalunkwe Stat Membru, li tagħti l-istess drittijiet u dmirijiet li 
huma intitolati għalihom iċ-ċittadini residenti.

Skont l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, persuna assigurata u l-membri tal-
familja tagħha li joqogħdu fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru kompetenti għandhom 
ikunu intitolati għall-benefiċċji mogħtija in natura li jkunu meħtieġa minħabba raġunijiet 
mediċi matul iż-żjara tagħhom. Dawn il-benefiċċji għandhom jingħataw f’isem l-Istat 
Membru kompetenti mill-Istat Membru taż-żjara, skont id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni li 
japplikaw, bħallikieku l-persuni kkonċernati kienu assigurati taħt din il-leġiżlazzjoni. Sabiex 
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ikun hemm aċċess għall-benefiċċji in natura, l-Istat Membru kompetenti fejn il-persuna hija 
assigurata joħroġ Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (f’konformità mal-
Artikolu 25(1) tar-Regolament (KE) Nru 987/2009).

Huwa l-fornitur tal-kura tas-saħħa li jiddetermina jekk it-trattament li ngħata huwiex 
neċessarju jew le. Huwa importanti li wieħed jinnota li skont ir-Regolament (KE) 
Nru 883/2004, l-Istati Membri huma obbligati li jkopru biss it-trattament mogħti mill-fornituri 
li huma soġġetti għal-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru taż-żjara (fornituri bil-
kuntratt, u mhux privati jew fornituri mingħajr kuntratt).

Skont l-istruttura tas-sistema fl-Istat Membru taż-żjara, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu kura 
tas-saħħa b’xejn, japplikaw tariffa tal-pazjent jew jitolbu l-ispejjeż kollha tal-kura tas-saħħa. 
Fl-Istati Membri fejn il-kura tas-saħħa hija b’xejn jew fejn kulma tintalab hija tariffa tal-
pazjent, il-pazjent jitlob ir-rimborż direttament lill-Istat Membru taż-żjara. L-Istat Membru 
kompetenti jieħu taħt idejh l-ispejjeż tal-benefiċċji li rċieva u jroddhom lura lill-Istat Membru 
taż-żjara (l-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004). Rimborż bħal dan huwa 
amministrat bejn iż-żewġ Stati Membri involuti, skont id-dispożizzjonijiet finanzjarji 
stabbiliti fit-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 987/2009.

Fl-Istati Membri biss li jitolbu l-ispejjeż kollha tal-kura tas-saħħa, il-persuna assigurata 
għandha tkopri l-ispejjeż u wara tkun irrimborżata direttament mill-Istat Membru taż-żjara (l-
Artikolu 25(4) tar-Regolament (KE) Nru 987/2009). Wara, l-Istat Membru taż-żjara jitlob ir-
rimborż mingħand l-Istat Membru kompetenti, skont id-dispożizzjonijiet finanzjarji stabbiliti 
fit-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 987/2009.

Bħala regola, ir-rimborż jintalab u jsir fil-limiti u taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru taż-żjara (l-Artikolu 25(4) u (5) tar-Regolament (KE) 
Nru 987/2009).

Safejn taf il-Kummissjoni, il-kura tas-saħħa pubblika fir-Repubblika Ċeka tingħata bla ħlas 
jew f’ċerti każijiet tintalab tariffa tal-pazjent. Madankollu, mill-informazzjoni mogħtija mill-
petizzjonant, huwa diffiċli li tevalwa jekk kienx hemm raġuni mogħtija mill-fornitur tal-kura 
tas-saħħa biex ma jaċċettax il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea sabiex 
tkopri l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa neċessarja u konsegwentement, jekk il-prinċipju ta’ 
trattament ugwali msemmi hawn fuq, ma kienx irrispettat mill-fornitur tal-kura tas-saħħa. 

Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija, huwa diffiċli li tiġi determinata jekk fil-każ tal-
petizzjonant, ġietx miksura l-liġi tal-UE mill-awtoritajiet Ċeki. Il-Kummissjoni Ewropea se 
tikkuntattja lill-awtoritajiet Ċeki sabiex titlob kjarifikazzjonijiet dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipji tal-liġi tal-UE fir-rigward tal-użu tal-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni 
Ewropea fl-isptarijiet indikati fir-Repubblika Ċeka.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-29 ta’ Novembru 2013
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Fil-korrispondenza preċedenti l-Kummissjoni spjegat ir-regoli dettaljati li jikkonċernaw il-
Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea u r-rimborż tat-trattamenti skont ir-
regoli għall-koordinazzjoni  tas-sigurtà soċjali tal-UE kif stipulati fir-Regolament (KE) Nru 
883/2004. Il-Kummissjoni impenjat ruħha li tikkuntattja lill-awtoritajiet relevanti Ċeki sabiex 
titlob kjarifikazzjonijiet dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-liġi tal-UE fir-rigward tal-użu 
tal-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea fl-isptarijiet fir-Repubblika Ċeka 
indikati mill-petizzjonant. 

Bi tweġiba, il-Ministeru tas-Saħħa Ċek informa li l-każ tal-petizzjonant kien diġà tressaq 
għall-attenzjoni tal-Ministeru f’Novembru u  f’Diċembru 2012. Immedjatament wara li kien 
informat dwar ir-rifjut tal-għoti ta’ benefiċċji in natura wara li kienet preżentata l-prova 
Ewropea ta’ intitolament, l-istabbiliment tas-saħħa kkonċernat intalab jipprovdi spjegazzjoni 
u  jirrimedja s-sitwazzjoni.

L-istqarrija mogħtija lill-Ministeru tas-Saħħa indikat li l-kwistjoni qamet meta kienet qiegħda 
tingħata l-kura meħtieġa lill-petizzjonant. L-isptar Pardubice stqarr ukoll dan li ġej:

Waqt it-trattament lill-petizzjonant instab li:

- Il-persuna konċernata kellha passaport Taljan f’isem Eva K. li kien skada fil-11 ta’ 
Novembru 2007.

- Il-persuna konċernata kellha passaport Ċek f’isem Eva I., validu sas-7 ta’ Jannar 2015.

- Il-persuna konċernata kellha EHIC Taljana valida f’isem Eva K., iżda mhux bl-isem ta’ fuq 
il-karta ta’ identità valida, u lanqas ma setghet tipproduċi Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa 
tal-Unjoni Ewropea valida.

- Id-dokumenti msemmija hawn fuq kellhom ukoll dati tat-twelid differenti tal-persuna 
konċernata, jiġifieri t-13 ta’ Ġunju 1948 fil-passaport Ċek u fl-EHIC u fit-13 ta’ Ġunju 1949 
fil-passaport Taljan.

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-persunal tal-istabbiliment tas-saħħa ma kellux evidenza 
suffiċjenti biex b’mod korrett u xieraq jiddentifika lis-Sinjura Eva I.

Kemm l-isptar distrettwali ta’ Pardubice kif ukoll l-isptar ta’ Litomyšl ġew imfakkra mill-
Ministeru tas-Saħħa dwar il-kwistjonijiet li jikkonċernaw il-provvista ta’ benefiċċji in natura
lill-persuni assigurati minn Stati Membri oħra tal-UE u taż-ŻEE u mill-Isvizzera. Mill-
istqarrija mogħtija lill-Ministeru tas-Saħħa, jidher li qed tingħata attenzjoni xierqa għat-taħriġ 
tal-persunal mediku.

Konklużjonijiet

Abbażi tal-informazzjoni provduta, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-awtoritajiet Ċeki huma 
konxji mir-regoli ta’ koordinazzjoni u  jissorveljaw l-applikazzjoni xierqa tagħhom. Il-
Kummissjoni tissorvelja l-implimentazzjoni tal-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ewropea 
fl-Istati Membri u kull meta tkun informata dwar ksur potenzjali tar-regoli tal-UE, tinvestiga 
s-sitwazzjoni mal-Istat Membru konċernat. Bħalissa, il-Kummissjoni ma tara li hemm l-ebda 
elementi li jiġġustifikaw il-ksur tad-dritt tal-UE mir-Repubblika Ċeka.


