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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0153/2013 imressqa minn G.B., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar il-
problemi amministrattivi relatati mal-karta tal-assigurazzjoni tas-saħħa fir-
reġjun tal-Emilia-Romagna

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ta’ nazzjonalità Taljana u li issa huwa residenti fi Spanja, jiġbor fil-qosor il-
problemi li kellu mal-awtoritajiet tal-Emilia-Romagna dwar il-ħruġ ta’ Karta tal-
Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea. Huma tawh biss ċertifikat temporanju bit-
Taljan li milli jidher ma huwa ta’ ebda użu għalih u jemmen li bħal kull ċittadin ieħor tal-
Unjoni Ewopea huwa għandhu d-dritt għall-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni 
Ewropea. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-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-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) tiċċertifika l-intitolament 
ta’ persuna assigurata taħt is-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa pubblika ta’ Stat Membru 
tal-Unjoni Ewropea (UE) jew taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) biex tirċievi kull tip ta’ 
kura medika li ssir neċessarja fuq bażi medika waqt li tkun b’mod temporanju fi Stat ieħor tal 
UE jew taż-ŻEE, b’kunsiderazzjoni  tal-benefiċċji u tat-tul mistenni tal-permanenza. 
Tipprovdi evidenza li persuna hija ‘persuna assigurata’ fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 
883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali u tintitola lid-detentur biex jiġi 
trattat bl-istess termini bħal persuni assigurati oħra fi ħdan is-sistema tas-saħħa pubblika tal-
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istat ta’ permanenza temporanja.

Biex tkun eliġibbli għal Karta, il-persuna kkonċernata trid tkun koperta minn sistema tas-
sigurtà soċjali tal-istat fi kwalunkwe Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, l-Islanda, 
Liechtenstein, in-Norveġja jew l-Isvizzera. Iċ-ċittadini jistgħu jiksbu l-EHIC billi jikkuntatjaw 
l-istituzzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa tal-Istat Membru fejn huma assigurati. Abbażi tal-
informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, bħala prinċipju, fl-Italja, l-EHIC tinħareġ 
awtomatikament għal dawk kollha li huma assigurati hemm, peress li hija stampata fuq in-
naħa ta’ wara tal-Karta tas-Saħħa1.  Madankollu, peress li l-petizzjonant jgħix Spanja, l-ewwel 
nett jeħtieġ li jiċċara liema pajjiż huwa responsabbli għas-sigurtà soċjali tiegħu, peress li 
skont l-istatus ekonomiku tiegħu hemm possibiltà li Spanja hija responsabbli għall-benefiċċji 
tal-mard u għall-ħruġ tal-EHIC għalih. L-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jivvalutaw taħt 
liema leġiżlazzjoni ta’ pajjiż huwa kopert iċ-ċittadin, fejn din il-valutazzjoni ssir skont ir-
regoli tal-UE stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 883/20042, 

Kwistjoni oħra mqajma mill-petizzjonant hija li hu għandu l-impressjoni li l-PRC miktub bit-
Taljan ma hu ta’ l-ebda użu għalih, u jikkunsidra li mhux rikonoxxut f’pajjiżi oħra tal-UE. 
Għandu jiġi enfasizzat li, skont ir-regoli tal-UE, il-PRC huwa dokument ekwivalenti għall-
EHIC u għandu l-istess valur tiegħu. Jaġixxi bħala sostitut jekk il-Possessur tal-Karta tal-
Assigurazzjoni Ewropea tas-Saħħa jkun tilef jew nesa l-Karta tiegħu, jew jekk l-istituzzjoni 
tal-assigurazzjoni tal-mard ma tkunx tista’ toħroġ EHIC għall-applikant qabel jitlaq mill-
pajjiż. Fin-nuqqas ta’ iktar dettalji, il-fatt li l-awtoritajiet Taljani ħarġu PRC bit-Taljan ma 
jindikax li kien hemm ksur fil-liġi tal-UE. 

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dan, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-informazzjoni provduta mill-petizzjonant ma 
tindikax li kien hemm ksur tal-liġi tal-UE u b’mod partikolari tar-Regolament (KE) Nru 
883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali. 

Il-petizzjonant huwa intitolat jikseb Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea 
(EHIC) mill-istituzzjonijiet tal-Istat Membru li taħt is-sistema ta’ sigurtà soċjali tiegħu jaqa’. 
Jista’ jkun rakkommandabbli li l-petizzjonant jiċċara mal-awtoritajiet jekk għadux kopert 
mill-assigurazzjoni tas-saħħa Taljana, jew jappartjenix għas-sistema tal-pajjiż ta’ residenza 
tiegħu, Spanja. Barra minn hekk, peress li ċ-Ċertifikat Proviżorju Sostituttiv (PRC) huwa 
ekwivalenti għall-EHIC, il-fatt li l-awtoritajiet joħorġu dan it-tip ta’ dokument fil-lingwa 
nazzjonali mhux ksur tal-liġi tal-UE. 

                                               
1 Ara ‘How to recognise the EHIC?’ fuq il-websajt tad-DG EMPL: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=en&albumId=32
2 Għal sommarju, ara l-websajt tad-DG EMPL 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=en u l-Portal ‘Your Europe’: 

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-
cover/index_en.htm


