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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0126/2013, imressqa minn Martin Turi, ta’ ċittadinanza Rumena, 
dwar it-talba għal rimborż ta’ spejjeż mediċi mġarrba wara trapjant tal-
kliewi fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant uża klinika fl-Ungerija sabiex isirlu trapjant tal-kliewi għaliex il-kliniċi fir-
Rumanija kienu rrifjutaw li jagħmlulu l-operazzjoni fid-dawl ta’ problemi li kellu dwar saħħa. 
L-operazzjoni li saret f’Szeged qamet madwar EUR 20 000, somma li hu ssellef minn 
konoxxenti, bit-tama li jġibha lura mill-Fond Nazzjonali għall-Assigurazzjoni tas-Saħħa tar-
Rumanija. Il-petizzjonant mela l-formola E211 sabiex ikollu l-ispejjeż rimborżati. 
Madankollu, id-dokument ġie miċħud mill-awtoritajiet tas-saħħa rilevanti fuq il-bażi li dan is-
servizz mhuwiex parti mill-pakkett bażiku ta’ servizzi mediċi fir-Rumanija.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-5 ta’ Novembru 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-liġijiet tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-sigurtà soċjali jipprevedu l-koordinazzjoni u mhux 
l-armonizzazzjoni ta’ skemi tal-assigurazzjoni soċjali. Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax is-setgħa 
tal-Istati Membri biex jorganizzaw l-iskemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom u, fin-nuqqas ta’ 
armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni, hija l-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru li għandha 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom jingħataw il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, kif ukoll l-
ammont ta’ tali benefiċċji u l-perjodu li għalih jingħataw.
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Skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi 
tas-sigurtà soċjali, f’każ li persuna tfittex trattament ippjanat fi Stat Membru li ma jkunx l-
Istat kompetenti għall-benefiċċji għall-mard in natura, il-persuna kkonċernata jkollha titlob 
permess mill-istituzzjoni ta’ assigurazjoni tal-mard tagħha minn qabel (id-dokument portabbli 
S2, li kien magħruf bħala l-formola E112). 

Skont l-Artikolu 20(2) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, l-awtorizzazzjoni għandha 
tingħata meta t-trattament inkwistjoni jkun fost il-benefiċċji previsti mil-leġiżlazzjoni fl-Istat 
Membru fejn il-persuna kkonċernata tirrisjedi u ma jkunx jista’  jiġi pprovdut f’dak l-Istat 
f’perjodu ta’ żmien bi skadenza li tkun ġustifikata mil-lat mediku, waqt li jiġu kkunsidrati l-
istat attwali tas-saħħa u l-iżvilupp probabbli tal-marda tal-persuna.

Jekk persuna tqis li l-istituzzjoni tkun ċaħdet l-awtorizzazzjoni ta’ qabel minkejja l-fatt, skont 
il-kriterji deskritti hawn fuq, li jkollha d-dritt għal trattament barra l-pajjiż, iċ-ċaħda li tingħata 
awtorizzazzjoni tista’ tiġi kkontestata fi proċedimenti ġuridiċi jew kważi-ġuridiċi. Jekk ma 
tkunx inħarġet awtorizzazzjoni qabel ma jkun sar tentattiv ta’ trattament barra l-pajjiż, dan ma 
jipprekludix lill-persuna kkonċernata milli tapplika għalih a posteriori. 

Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li r-Regolament (KE) Nru 883/2004 ma jagħtix liċ-
ċittadini d-dritt dirett u mingħajr kundizzjonijiet għar-rimborż tal-ispejjeż tat-trattamenti 
rċevuti barra l-pajjiż. L-intitolament għat-trattament ippjanat barra l-pajjiż jiddependi fuq il-
leġiżlazzjoni nazzjonali, prinċipalment jekk it-trattament inkwistjoni jkunx kopert minnha jew 
le. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta fil-każ tal-petizzjonant, l-awtorizzazzjoni minn qabel 
u r-rimborż ġew miċħuda mill-awtoritajiet Rumeni fuq il-bażi li t-trattament ikkonċernat 
mhuwiex fost il-benefiċċji previsti fil-leġiżlazzjoni Rumena. F’tali każ, l-istituzzjoni 
kompetenti fir-Rumanija mhijiex obbligata skont ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 li toħroġ 
awtorizzazzjoni għal trattament barra l-pajjiż, u lanqas li tħallas l-ispejjeż ta’ dan it-trattament 
ippjanat.

Konklużjoni

L-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant ma turi l-ebda ksur tal-liġi Ewropea u b’mod 
partikolari tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà 
soċjali. 

Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 ma jagħtix liċ-ċittadini d-dritt dirett u mingħajr 
kundizzjonijiet għar-rimborż tal-ispejjeż tat-trattamenti rċevuti barra l-pajjiż. F’każ li t-
trattament mhuwiex fost il-benefiċċji previsti skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru 
kompetenti għall-benefiċċji għall-mard tal-persuna kkonċernata, u l-kundizzjonijiet ulterjuri 
stabbiliti fl-Artikolu 20(2) għall-għoti tal-awtorizzazzjoni minn qabel ma jintlaħqux, l-
istituzzjonijiet ikkonċernati mhumiex obbligati skont ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 li 
joħorġu awtorizzazzjoni għal trattament barra l-pajjiż, u lanqas li jħallsu l-ispejjeż ta’ dan it-
trattament ippjanat.


