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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0474/2010 ippreżentata minn A.S., ta’ nazzjonalità Rumena (?), 
dwar arranġamenti uniformi aħjar għall-ħruġ ta’ karta tal-assigurazzjoni 
tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li hija residenti l-Ġermanja, issostni li ommha, li tgħix ir-Rumanija, tmur 
iżżurha kull sena għal perjodu ta’ tliet xhur. Qabel ma titlaq, hija tintalab tapplika r-Rumanija 
għal karta tal-assigurazzjoni tas-saħħa b’validità ta’ sitt xhur, u biex tagħmel dan hija jkollha 
tippreżenta ammont kbir ta’ dokumentazzjoni u tivvjaġġa 200 kilometru. Meta omm il-
petizzjonanta inzertat żaret il-Ġermanja darbtejn f’sena waħda, hija ma setgħetx tikseb karta 
ġdida bil-quddiem, minkejja l-fatt li l-karta eżistenti tagħha kienet tiskadi matul l-assenza 
tagħha, billi kienet għadha valida meta applikat għal oħra ġdida. Omm il-petizzjonanta mardet 
fil-Ġermanja tlett ijiem wara li skaditilha l-karta. Billi l-karta ma baqgħetx valida, il-
petizzjonanta nnifisha kellha tħallas l-ispejjeż mediċi Ġermaniżi ta’ ommha. Applikazzjoni 
għal karta ġdida mibgħuta lill-awtoritajiet Rumeni bil-posta ma ġietx aċċettata, billi l-
applikanti ntalbu jiġbru l-karta huma stess. Madankollu, il-petizzjonanta ssostni li l-
awtoritajiet Rumeni huma legalment obbligati li joħorġu karta ġdida. Għaldaqstant, hija qed 
titlob regoli ċari u uniformi għall-ħruġ ta’ karti tal-assigurazzjoni tas-saħħa fl-UE kollha, 
mingħajr il-ħtieġa li jiġi ppreżentat ammont kbir ta’ dokumentazzjoni kull sena. Barra minn 
hekk, il-karta għandha tkun valida fuq bażi permanenti għall-pensjonanti u l-ħruġ tagħha 
għandu jkun deċentralizzat sabiex jinqata’ l-bżonn li jivvjaġġaw fit-tul biex jiksbuha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (EHIC - European Health Insurance Card) hija 
dokument portabbli li jiċċertifika intitolament għal kura waqt soġġorn barra mill-pajjiż meta 
persuna tkun koperta bis-sigurtà soċjali tal-istat kompetenti tagħha. Madankollu, id-dritt għal 
aċċess għall-kura medika bl-istess mod bħaċ-ċittadini meta wieħed jivvjaġġa fl-UE 27, fiż-
ŻEE u fl-Isvizzera, jeżisti indipendentament minn din il-karta.

Għaldaqstant, il-fatt li persuna ma tkunx fil-pussess ta’ EHIC valida ma jfissirx li hija ma 
tkunx intitolata għal kwalunkwe kura medika li tkun teħtieġ waqt soġġorn barra mill-pajjiż.
Bħal fil-każ ta’ dokumenti portabbli oħra, l-EHIC ma tikkostitwix drittijiet, iżda pjuttost 
tagħti prova tagħhom. Madankollu, m’hemmx garanzija li l-ispejjeż jiġu rimborsati bl-istess 
kondizzjonijiet bħal meta l-pazjent jippreżenta l-EHIC. It-tabib jew l-isptar jista’ jitlob lill-
pazjent biex iħallas l-ispiża sħiħa jew biex iħallas parti mill-ispejjeż bil-quddiem li persuna 
assigurata fl-istess Stat Membru ma tintalabx tħallas.

F’każ ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali, għandu jinħareġ ċertifikat ta’ sostituzzjoni proviżorju ta’ 
tul ta’ żmien limitat. “Ċirkostanzi eċċezzjonali” jistgħu jkunu s-serq jew it-telf tal-EHIC jew 
tluq mingħajr notifika biżżejjed minn qabel biex tkun tista’ tinħareġ l-EHIC. Iċ-ċertifikat ta’ 
sostituzzjoni proviżorju jista’ jintalab mill-persuna assigurata jew mill-istituzzjoni tal-Istat 
tas-soġġorn. 

Jekk il-pazjent assigurat ikun ħallas huwa stess l-ispejjeż kollha tat-trattament mediku jew 
parti minnhom, huwa jista’ jibgħat applikazzjoni għar-rimbors lill-istituzzjoni tal-post tas-
soġġorn. Jekk il-leġiżlazzjoni applikata minn dik l-istituzzjoni tippermetti r-rimbors ta’ dawk 
l-ispejjeż lill-persuni assigurati, din tirrimborsa l-ammont tal-ispejjeż li jikkorrispondu għall-
kura rċevuta direttament lill-persuna assigurata skont ir-rati ta’ rimbors stipulati f’din il-
leġiżlazzjoni. Jekk il-persuna assigurata ma tapplikax għal tali rimbors, l-istituzzjoni 
kompetenti tirrimborsaha skont ir-rati ta’ rimbors amministrati mill-istituzzjoni tal-post tas-
soġġorn (jew alternattivament l-ammont li jiġi rimborsat lill-istituzzjoni imsemmija l-aħħar, 
abbażi tan-nefqa attwali). 

Fir-rigward tal-proċeduri għall-ħruġ tal-EHIC, f’dan l-istadju, m’hemmx approċċ komuni tal-
UE u huwa f’idejn l-Istat Membru responsabbli mill-ħruġ tal-EHIC li jistabbilixxi r-regoli 
għall-ħruġ tal-EHIC. Bl-istess mod, l-istituzzjonijiet tal-Istat Membru jistabbilixxu ż-żmien 
ta’ validità tal-karti li joħorġu. Fir-Rumanija, l-EHIC tinħareġ bl-istess validità għall-persuni 
kollha assigurati – 6 xhur. 

L-Istati Membri qablu li l-perjodu ta’ validità tal-EHIC għandu jikkunsidra d-dewmien 
preżunt tal-intitolament tal-persuna assigurata, sabiex jiġi evitat li, f’każ li persuna ma tibqax 
intitolata għal benefiċċji tal-mard mhux finanzjarji f’isem Stat Membru u ssir intitolata għal 
benefiċċji tal-mard mhux finanzjarji f’isem Stat Membru ieħor, hija tkompli tuża l-EHIC 
maħruġa mill-istituzzjoni tal-ewwel Stat Membru wara d-data ta’ meta hija ma tibqax 
intitolata għal benefiċċji mhux finanzjarji f’ismu. 

Jista’ jkun ukoll li l-Istat Membru kompetenti jinbidel fil-każ ta’ pensjonati li jirċievu 
pensjoni minn aktar minn Stat Membru wieħed u li jibdlu l-pajjiż ta’ residenza tagħhom. 
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Bħalissa ma hemm l-ebda mekkaniżmu biex tiġi vverifikata l-validità tal-intitolament ta’ 
persuna. Bħala konsegwenza, xi Stati Membri joħorġu karti b’perjodu ta’ validità limitat 
ħafna. Il-Kummissjoni hija konxja tal-effetti ta’ tali perjodi ta’ validità qosra tal-EHIC għall-
persuni kkonċernati. Attwalment għaddejja diskussjoni fil-Kummissjoni Amministrattiva 
għall-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, u x-xenarji possibbli biex tiġi indirizzata 
din il-limitazzjoni se jiġu eżaminati fil-qafas tas-sistema tal-Iskambju Elettroniku ta’ 
Informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali (EESSI - Electronic Exchange of Social Security 
Information), li bħalissa qed tiġi żviluppata. 

Fir-rigward tal-proċedura għall-ħruġ tal-EHIC, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet 
Rumeni li ddikjaraw li skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali Rumena, persuna assigurata skont l-
iskema tal-assigurazzjoni tas-saħħa soċjali Rumena tista’ tapplika għal EHIC personalment fl-
uffiċċju tal-assigurazzjoni tas-saħħa fejn tkun assigurata, jew inkella bil-posta jew permezz 
tal-posta elettronika. L-applikazzjoni għall-karta tal-assigurazzjoni tirrikjedi li timtela formola 
tal-applikazzjoni standard li tinsab fuq il-websajt tal-Uffiċċju tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa 
Nazzjonali, fl-uffiċċji tal-assigurazzjoni tas-saħħa fil-livell tal-kontea, jew fl-Anness 1 tal-
karatteristiċi tekniċi approvati bl-Ordni Nru 559/2006 tal-President tal-Uffiċċju tal-
Assigurazzjoni tas-Saħħa Nazzjonali, kif emendata.

Konklużjonijiet

F’konformità mar-regoli tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, il-
persuna assigurata hija intitolata li titlob rimbors tal-ispejjeż relatati mas-saħħa inkorsi barra 
mill-pajjiż anki jekk hija ma kellhiex l-EHIC meta rċeviet il-kura tas-saħħa. Tali applikazzjoni 
tista’ ssir fl-Istat Membru tas-soġġorn jew fl-Istat Membru kompetenti tal-persuna. Ir-rimbors 
għandu jsir skont ir-rati ta’ rimbors amministrati mill-istituzzjoni tal-post tas-soġġorn (jew 
alternattivament l-ammont li jiġi rimborsat lill-istituzzjoni msemmija l-aħħar, abbażi tan-
nefqa attwali).

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Rumeni, huwa possibbli li l-
applikazzjoni għall-EHIC issir personalment, bil-posta jew permezz tal-posta elettronika. Il-
Kummissjoni ma tafx ir-raġunijiet kollha għar-rifjut ta’ ħruġ ta’ EHIC f’dan il-każ konkret.
Madankollu, il-Kummissjoni hija lesta li teżamina ulterjorment dan ir-rifjut malli tirċievi 
informazzjoni addizzjonali mill-petizzjonanta.

Fl-aħħar nett, minħabba n-nuqqas ta’ mekkaniżmu biex tiġi verifikata l-validità tal-
intitolament ta’ persuna, l-istituzzjonijiet tal-Istat Membru jistabbilixxu l-perjodu ta’ validità 
tal-karti li joħorġu. Anki fil-każ ta’ pensjonanti, l-intitolament jista’ jinbidel jekk persuna 
tirċievi pensjoni minn aktar minn Stat Membru wieħed. F’dan l-istadju, m’hemmx bażi legali 
li tippermetti lill-Kummissjoni tirrikjedi lill-Istati Membri jipprovdu EHIC li tkun valida fuq 
bażi permanenti.


