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Suġġett: Petizzjoni 1383/2012, imressqa minn Johannes Maaz, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-ħlas lura tal-passaġġi bl-ajru f’każ ta’ emerġenza medika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ħu l-petizzjonant, li kien jgħix l-Italja, kellu jagħmel operazzjoni urġenti. Ma kienx hemm 
post fi klinika speċjalizzata fl-Italja u l-pazjent ittieħed Vjenna bl-ajru. Wara l-operazzjoni, 
fuq il-parir tat-tabib, huwa ttieħed lura l-Italja bl-ajru wkoll. Ommu ħallset il-passaġġ bl-ajru 
bi flus mislufa. Ħu l-petizzjonant miet għaxart ijiem wara li mar lura l-Italja. Peress li d-
deċedut kellu d-djun, il-petizzjonant u ommu rrifjutaw li jirtuh. Il-kumpanija tal-
assigurazzjoni Taljana ta’ ħuh qiegħda tirrifjuta li tħallas lura l-passaġġ bl-ajru għaliex ma 
hemmx eredi uffiċjali. Il-petizzjonant jistaqsi jekk l-attitudni tal-kumpanija tal-assigurazzjoni 
hijiex konformi mal-leġiżlazzjoni Ewropea.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Il-liġi tal-UE, b’mod partikolari ir-Regolamenti (KE) Nri 883/2004 u 987/2009, jipprevedu l-
koordinazzjoni u mhux l-armonizzazzjoni tal-iskema tas-sigurtà soċjali nazzjonali. Dan ifisser 
li kull Stat Membru huwa liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu, 
inkluż x’benefiċċji għandhom jiġu pprovduti, il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà, kif jiġu 
kkalkolati dawn il-benefiċċji u l-ammont tal-kontribuzzjoni li għandu jitħallas. 

Mid-deskrizzjoni pprovduta fil-petizzjoni, il-kura tas-saħħa riċevuta minn ħu l-petizzjonant 
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għandha l-karatteristiċi ta’ kura ppjanata f’termini tal-liġi tal-UE msemmija hawn fuq. Fir-
rigward tal-ilħuq tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar bħala parti minn kura ppjanata, l-Artikolu 26(8) tar-
Regolament (KE) Nru 987/2009 jesiġi li l-istituzzjoni kompetenti tħallas dawn l-ispejjeż meta 
din il-kura tkun awtorizzata u l-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-istituzzjoni kompetenti tipprovdi 
għall-ħlas lura ta’ dan it-tip ta’ spejjeż.

Għalhekk, jekk l-imsemmija spejjeż ta’ trasport jistgħu jitħallsu lura skont il-liġi Taljana, 
jidher li dawn l-ispejjeż kellhom jitħallsu mill-istituzzjoni Taljana għall-benefiċċju tal-pazjent 
flimkien mal-ispejjeż tal-kura prinċipali, jekk għandhom jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet tal-
Artikolu 26(8) tar-Regolament (KE) Nru 987/2009.  

Il-kwistjoni ta’ wirt hija kwistjoni tal-liġi ċivili u għandha tiġi vvalutata fid-dawl tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali. Biex jiġi eżaminat jekk l-ammont jistax jitħallas xorta 
waħda, il-petizzjonant għandu jingħata parir li jfittex rimedju minn awtoritajiet 
amministrattivi jew ġudizzjarji nazzjonali (inklużi ombudsmen nazzjonali jew reġjonali) 
u/jew permezz ta’ proċeduri ta’ arbitraġġ u ta’ konċiljazzjoni disponibbli.

Konklużjonijiet

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, il-kura tas-saħħa inkwistjoni għandha l-karatteristiċi ta’ 
kura ppjanata fit-termini tar-Regolamenti (KE) Nri 883/2004 u 987/2009. L-Artikolu 26(8) 
tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 jesiġi li l-istituzzjoni kompetenti tħallas l-ispejjeż tal-
ivvjaġġar bħala parti minn kura ppjanata, meta l-leġiżlazzjoni nazzjonali tipprovdi għall-ħlas 
lura ta’ dawn l-ispejjeż. B’kunsiderazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni, hija l-kompetenza tal-
awtorità nazzjonali li tivvaluta jekk l-ispejjeż kellhomx jitħallsu mill-istituzzjoni Taljana kif 
ukoll jekk issa humiex dovuti lill-familja tal-pazjent. Il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li 
teżamina ċ-ċirkostanzi fattwali tal-individwi.


