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Suġġett: Petizzjoni 0695/2011, imressqa minn Elena Clara Popescu, ta’ ċittadinanza 
Rumena, f’isem il-Kulleġġ Rumen tal-Ispiżjara, b’żewġ firem, dwar problemi fir-
relazzjonijiet kuntrattwali bejn l-ispiżjara u l-awtorità Rumena għall-
assigurazzjoni soċjali fir-rigward tas-saħħa, b’mod partikolari fir-rigward ta’ 
ħlasijiet tard  

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-qafas għall-iskema nazzjonali tal-assigurazzjoni tas-saħħa fir-Rumanija huwa suġġett għal 
awtorità (Istituzzjoni Nazzjonali għall-Assigurazzjoni tas-Saħħa, NHIH), li taqa’ taħt il-
Ministeru tas-Saħħa. Din l-awtorità hija responabbli kemm mit-tfassil tar-regoli għall-
applikazzjoni tal-liġi, kif ukoll mill-implimentazzjoni tagħhom, jiġifieri s-servizzi tal-
ikkuntrattar u tal-ħlasijiet, kif ukoll mill-arbitraġġ ta’ tilwim permezz ta’ Tribunal tal-
Arbitraġġ taħt l-awspiċju tagħha. Il-petizzjonanti jallegaw li din l-akkumulazzjoni ta’ rwoli u 
l-kunflitt ta’ interess inerenti wasslu għal sitwazzjoni fejn l-ispiżeriji b’kuntratt mal-NHIH 
qed jiġu suġġetti għal sitwazzjoni ekonomikament mhux vijabbli, b’termini ta’ kuntratt u bi 
ħlas mhux sostenibbli. Dan irriżulta biex ħafna spiżeriji fallew u għandhom mezzi ta’ rimedju 
biex jirkupraw l-ispejjeż. Il-petizzjonanti jallegaw ksur tad-Direttiva 2000/35/KE dwar il-
ġlieda kontra ħlasijiet tard fi transazzjonijiet kummerċjali

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli tal-25 ta' Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-Kummissjoni rċeviet ilment identiku (li wasal fis-16 ta’ Ġunju 2011) u li ġie eżaminat 
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b’reqqa kbira fid-dawl tal-liġi tal-UE. Il-Kummissjoni tat ir-risposta tagħha lil min għamel l-
ilment – issa l-petizjonant – fil-5 ta’ Awwissu 2011. L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni li
jidhru hawn taħt huma l-istess bħal dawk li jidhru fl-ittra msemmija aktar ‘il fuq.

Id-Direttiva 2000/35/KE dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi tranżazzjonijet kummerċjali 
kienet trasposta il-liġi tar-Rumanija mill-Ordinanza ta’ Emerġenza nru. 119/2007 dwar il-
ġlieda kontra eżekuzzjonijiet tard ta’ obbligi ta’ ħlas li jirriżultaw minn kuntratti kummerċjali 
approvati mil-Liġi nru. 118/2008.

Ir-rimborż minn korpi ta’ assigurazzjoni tas-saħħa ta’ prodotti farmaċewtiċi distribwiti mill-ispiżeriji 
mhuwiex armonizzat fil-livell tal-UE. Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-liġi tal-UE ma 
tnaqqasx mill-poteri tal-Istati Membri li jorganizzaw is-sistemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom. Għalhekk, 
fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni fil-livell tal-UE, sta għall-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru li 
tiddetermina, l-ewwel nett, il-kundizzjonijiet li jirrigwardaw id-dritt jew l-obbligu ta’ assigurazzjoni 
ma’ skema ta’ sigurtà soċjali u t-tieni nett, l-kundizzjonijiet li wieħed ikun intitolat għall-benefiċċji 
(punti 21 u 22 tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-28 ta’ April, 1998, Nicolas Decker v Caisse de 
maladie des employés privés, Case C-120/95). Barra minn hekk, il-liġi tal-UE ma tnaqqasx 
mis-setgħa tal-Istati Membri li jadottaw, b’mod partikolari, dispożizzjonijiet li għandhom l-
għan li jiggvernaw il-konsum ta’ prodotti farmaċewtiċi sabiex jippromwovu l-istabilità tal-
iskemi ta’ assigurazzjoni għall-kura tas-saħħa tagħhom u l-organizzazzjoni u t-tqassim tas-
servizzi tas-saħħa u ta’ kura medika (punt 22 tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ 
Settembru 2008, il-Kummissjoni v ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, Każ C-141/07). 

Għalhekk il-petizzjoni qed tiġi vvalutata abbażi tar-raġunijiet legali li tagħmel referenza għalihom.

Ksur possibbli tal-Artikolu 14 TFUE

Fl-ilment tiegħu l-Kulleġġ tal-Ispiżjara tar-Rumanija jargumenta li l-modalitajiet għall-eżekuzzjoni 
ta’ kuntratti bejn il-fornituri tas-servizzi u s-sistema ta’ assigurazzjoni għall-kura tas-saħħa tar-
Rumanija jikkostitwixxu abbuż ta’ poter u jistgħu jaffettwaw il-funzjonament b’saħħtu ta’ dawn il-
fornituri, il-preżenza tagħhom fis-suq u eventwalment l-eżistenza u l-kontinwità tas-servizz pubbliku 
(punti 4.1 u 4.2 tal-karta ta’ appoġġ). Il-Kulleġġ tal-Ispiżjara tar-Rumanija jqis li dawn il-modalitajiet 
jikkostitwixxu ksur tal-Artikolu 14 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (minn issa ‘l 
quddiem “TFUE”). Il-Kulleġġ tal-Ispiżjara tar-Rumanija hu tal-fehma ukoll li r-rifjut tal-kumpaniji 
ta’ assigurazzjoni tar-Rumanija li jaċċettaw, jirċievu, u jirreġistraw irċevuti u dokumenti oħrajn li 
jiċċertifikaw l-eżistenza ta’ djun, jikkostittwixxi ksur tal-Artikolu 14 TFUE (punt 4.4 tal-karta ta’ 
appoġġ).

Madankollu, l-Artikolu 14 tat-TFUE jispeċifika biċ-ċar li l-prinċipji u l-kundizzjonijiet ekonomiċi 
u finanzjarji li jippermettu lis-servizzi ta’ interess ġenerali komuni jwettqu l-missjonijiet tagħhom, 
għandu jkun stabbilit mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, mingħajr preġudizzju għall-
kompetenzi tal-Istat Membru li jipprovdu, jikkummissjonaw u jiffinanzjaw dawn is-servizzi 
b’konformità mat-Trattati. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għadhom ma adottawx ir-
regolamenti li jistipulaw il-prinċipji u l-kundizzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji li jippermetti lis-
servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali jwettqu l-missjonijiet tagħhom. Għalhekk, sakemm dawn 
il-prinċipji u kundizzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mhumiex stipulati fil-livell tal-UE, il-
Kummissjoni hi tal-fehma li l-modalitajiet għall-eżekuzzjoni ta’ kuntratti bejn il-fornituri tas-
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servizzi u s-sistema ta’ assigurazzjoni għall-kura tas-saħħa fir-Rumanija u r-rifjut tal-kumpaniji ta’ 
assigurazzjoni tar-Rumanija li jaċċettaw, jirċievu, u jirreġistraw irċevuti u dokumenti oħrajn li 
jiċċertifikaw l-eżistenza ta’ djun, ma tistax titqies li tikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 14 TFUE.

Fir-rigward tas-servizzi ta’ interess ġenerali komuni, ma hemm l-ebda indikazzjoni fl-ilment li l-
modalitajiet għall-eżekuzzjoni ta’ kuntratti bejn il-fornituri tas-servizzi u s-sistema ta’ assigurazzjoni 
għall-kura tas-saħħa tar-Rumanija jikkostitwixxu ksur tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni  2005/842/KE 
tat-28 ta’ Novembru 2005 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 86(2) tat-Trattat tal-KE għal Għajnuna 
mill-Istat f’forma ta’ kumpens ta’ servizz pubbliku mogħti lil ċerti intrapriżi li jkunu fdati bit-tħaddim 
ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali, jew tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/111/KE tas-16 
ta’ Novembru 2006 dwar it-trasparenza tar-rabtiet finanzjarji bejn l-Istati Membri u l-intrapriżi 
pubbliċi, kif ukoll dwar it-trasparenza finanzjarja fi ħdan ċerti intrapriżi.

Ksur possibbli tal-Artikolu 4 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Fl-ilment tiegħu, il-Kulleġġ tal-Ispiżjara tar-Rumanija jindika li hija prattika komuni li l-
kumpaniji tal-assigurazzjoni li ma jħallusx l-ammonti sħaħ biex jaħbu l-eżistenza ta’ dewmien 
ta’ ħlasijiet billi jħallsu biss partijiet minnhom u billi jiddikjaraw b’mod pubbliku li jkunu 
twettqu l-ħlasijiet għal djun reċenti (punt 4.3 tal-karta ta’ appoġġ). Il-Kulleġġ tal-Ispiżjara tar-
Rumanija jissuġġerixxi li din il-prattika tikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 4 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni ma taqbilx ma’ din il-pożizzjoni. L-Artikolu 4 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea fil-qosor jispeċifika, li dawk il-kompetenzi mhux konferiti lill-Unjoni fit-Trattati 
għandhom jibqgħu f’idejn l-Istati Membri u jobbliga lill-Unjoni tirrispetta, inter alia, l-
ugwaljanza tal-Istati Membri qabel it-Trattati kif ukoll l-identità nazzjonali tagħhom, eċċ. L-
Artikolu 4 jispeċifika ukoll li, “Skont il-prinċipju tal-koperazzjoni leali, l-Unjoni u l-Istati Membri 
għandhom, f'rispett reċiproku sħiħ, jgħinu lil xulxin fit-twettiq tal-kompiti li joħorġu mit-Trattati. L-
Istati Membri għandhom jieħdu kull miżura  ġenerali jew partikolari xierqa sabiex jassiguraw li l-
obbligi li joħorġu mit-Trattati jew li jirriżultaw mill-atti ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni jitwettqu. L-
Istati Membri għandhom jgħinu lill-Unjoni sabiex twettaq il-kompiti tagħha u joqogħdu lura minn 
kwalunkwe miżura li tista' tqiegħed f' periklu l-kisba tal-objettivi tal-Unjon”. 

Ma hemm l-ebda element fl-ilment li jiġġustifika għalfejn il-prattika ta’ ħlasijiet tard u/jew parzjali 
għandha tikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 4 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Ksur possibbli tad-Direttiva 2000/35/KE dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi tranżazzjonijiet 
kummerċjali:

Il-Kummissjoni eżaminat ukoll jekk il-perjodi ta’ ħlasijiet tard għar-rimborż ta’ prodotti farmaċewtiċi 
minn korpi ta’ assigurazzjoni tas-saħħa u distribwiti mill-ispiżeriji jikkostitwux ksur tad-Direttiva 
2000/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ Ġunju 2000 dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet 
tard fi trażazzjonijiet kummerċjali (punti 4.3 u 4.6 tal-karta ta’ appoġġ). Din id-Direttiva tapplika 
għall-ħlasijiet kollha magħmula bħala rimunerazzjoni għal tranżazzjonijiet kummerċjali (Artikolu 1). 
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Skont l-Artikolu 2(1), tranżazzjonijiet kummerċjali huma definiti bħala “tranżazzjonijiet bejn 
intrapriżi jew bejn intrapriżi u awtoritajiet pubbliċi li jwasslu għat-tqassim ta’ prodotti jew għall-
provviżjoni ta’ servizzi għal rimunerazzjoni”.

Il-Kummissjoni tqis li r-rimborżi minn korpi ta’ assigurazzjoni tas-saħħa distribwiti mill-ispiżeriji ma 
jikkostitwux tranżazzjonijiet kummerċjali kif definiti mid-Direttiva 2000/35/KE peress li r-rimborż 
mhuwiex tranżazzjoni li twassal għat-tqassim ta’ prodotti jew il-provviżjoni ta’ servizzi għal 
rimunerazzjoni. Effettivament ir-rimborż hu konsegwenza tat-tqassim ta’ prodotti jew tal-provviżjoni 
ta’ servizzi għal rimunerazzjoni. Fi kliem ieħor ir-rimborż hu dritt mogħti wara tranżazzjoni 
kummerċjali definita skont id-Direttiva 2000/35/KE, jew kull tranżazzjoni oħra stipulata mill-liġi 
nazzjonali. Il-konsegwenza ta’ rimborż li jiġi stipulat aktar tard fil-liġi nazzjonali għalhekk mhujiex 
soġġetta għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/35/KE.

Konsegwentement, il-fatt li l-liġijiet tar-Rumanija rigward is-sistema nazzjonali ta’ assigurazzjoni tas-
saħħa jista’ jkun li ma jistipulaw l-ebda possibilità ta’ appell għall-aġenti ekonomiċi, speċjalment 
spiżeriji, f’każ ta’ dewmien ta’ rimborż mill-NHIH, u ukoll pieni u rati ta’ interess għal dan id-
dewmien, hi ukoll kwistjoni li tmur lil hinn mill-ambitu tad-Direttiva 2000/35/KE.

Ksur possibbli tal-Artikolu 17 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea:

Il-Kulleġġ tal-Ispiżjara tar-Rumanija jargumenta li, f’każ ta’ ksur ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-
Kuntratt Qafas mill-ispiżjara, ċertu ammont mill-valur totali tal-mediċini distribwiti jinżamm bħala 
sanzjoni, flus li jistaw jammontaw għal madwar 16% tal-valur ta’ mediċini distribwiti. Skont il-
Kulleġġ tal-Ispiżjara tar-Rumanija dan jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 17 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea li jispeċifika dan li ġej: “Kull persuna għandha d-dritt li tgawdi 
mill-proprjetà tal-beni tagħha li tkun akkwistat legalment, li tużahom, li tiddisponi minnhom u li 
tħallihom bħala wirt. L-ebda persuna ma tista' tiġi mċaħħda mill-proprjetà tagħha, ħlief fl-interess 
pubbliku u fil-każijiet u skond il-kondizzjonijiet previsti mil-liġi, bi ħlas ta' kumpens xieraq fi żmien 
utli għal dak li tkun tilfet. L-użu tal-proprjetà jista' jiġi rregolat bil-liġi safejn ikun meħtieġ għall-
interess pubbliku”

Madankollu, il-Kummissjoni tfakkar lill-Kulleġġ tal-Ispiżjara tar-Rumanija dwar l-Artikolu 51(1) 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea li jispeċifika li “Id-dispożizzjonijiet ta' din 
il-Karta huma intiżi għall-istituzzjonijiet, għall-korpi u għall-aġenziji ta' l-Unjoni fir-rispett tal-
prinċipju ta' sussidjarjetà u għall-Istati Membri wkoll biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi ta' l-
Unjoni. Huma għandhom għaldaqstant jirrispettaw id-drittijiet, josservaw il-prinċipji 
u jippromwovu l-applikazzjoni tagħhom, skond il-kompetenzi rispettivi tagħhom u fir-rispett tal-
limiti tal-kompetenzi ta' l-Unjoni kif mogħtija lilha fit-Trattati”.

Il-Kummissjoni hi tal-fehma li r-rimborż minn korpi ta’ assigurazzjoni tas-saħħa ta’ prodotti 
farmaċewtiċi distribwiti mill-ispiżeriji u l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet oħra tal-Kuntratt 
Qafas li għalihom jagħmel referenza l-ilment ma jikkostitwux miżuri li jimplimentaw il-liġi tal-
Unjoni kif imsemmi fl-Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 
Il-Kuntratt Qafas (inkluż is-sanzjonijiet inklużi fih) kien iffirmat u approvat mill-partijiet 
kontraenti u sussegwentement approvat mid-Deċiżjoni tal-Gvern. Il-Kuntratt Qafas 
jikkostitwixxi l-implimentazzjoni tal-Liġi nru. 95/2006 dwar ir-Riforma tal-Kura tas-Saħħa, 
Titolu VIII, li ma timplimentax il-liġi tal-Unjoni.
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Ksur possibbli tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea:

Il-Kulleġġ tal-Ispiżjara tar-Rumanija josserva li għalkemm il-Liġi nru 95/2006 rigward ir-riforma 
tas-saħħa tistipula l-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ arbitraġġ għar-riżoluzzjoni ta’ litigazzjonijiet 
possibbli bejn il-fornituri u kumpaniji ta’ assigurazzjoni tas-saħħa, din is-sistema ma twettqitx 
mill-NHIH skont id-dispożizzjonijiet legali u tkompli tiffunzjona mingħajr arbitraturi imparzjali u
taħt il-kontroll tal-NHIH. Il-Kulleġġ tal-Ispiżjara tar-Rumanija jikkonkludi li l-NHIH qed tikser l-
Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea minħabba l-mod li bih 
organizzat u assigurat il-unzjoni tal-Kummissjoni ta’ Arbitraġġ, peress li la l-indipendenza u l-
anqas l-imparzjalità tat-Tribunal tal-Arbitraġġ ma hi ggarantita (punt 4.7 tal-karta ta’ appoġġ).

Barra minn hekk il-Kulleġġ tal-Ispiżjara tar-Rumanija jindika li l-ispiżjara li lmentaw li l-kumpaniji 
ta’ assigurazzjoni tas-saħħa jissospendu l-kuntratti tagħhom meta huma jieħdu azzjoni legali kontra l-
kumpaniji ta’ assigurazzjoni tas-saħħa. Skont il-Kulleġġ tal-Ispiżjara tar-Rumanija, din il-prattika ta’ 
penalizzazzjoni ta’ kull attentat ta’ irkupru ta’ drittijiet fil-Qrati, li hija pprattikata mill-kumpaniji ta’ 
assigurazzjoni tintuża mhux biss meta jintalbu li jitħallsu pieni jew ħlasijiet tard. Il-Kulleġġ tal-
Ispiżjara tar-Rumanija jgħid li permezz ta’ din l-attitudni kostanti, l-attentat mill-kumpaniji ta’ 
assigurazzjoni biex jiskoraġġixxu kull talba li timblokka l-aċċess ħieles għall-ġustizzja u li tikser 
ukoll l-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (punt 4.8 tal-Karta ta’ 
Appoġġ).

Skont l-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, “Kull persuna li d-
drittijiet u l-libertajiet tagħha garantiti mil-liġi ta' l-Unjoni jiġu vjolati għandha d-dritt għal rimedju 
effettiv quddiem qorti skond il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu. Kull persuna għandha d-
dritt għal smigħ ġust u pubbliku fi żmien raġjonevoli minn qorti indipendenti u imparzjali, stabbilita 
minn qabel bil-liġi. Kull persuna għandu jkollha l-possibbiltà li tieħu parir, ikollha difiża u tkun 
irrappreżentata. Għandha tingħata għajnuna legali lil dawk li ma jkollhomx mezzi biżżejjed, fil-
każijiet fejn din l-għajnuna hija meħtieġa sabiex jiġi żgurat aċċess effettiv għall-ġustizzja”.

L-ewwel nett l-ebda wieħed mill-elementi stipulati fl-ilment ma jindika n-nuqqas ta’ mekkaniżmu 
imparzjali u rapidu għar-riżoluzzjoni mħaffa ta’ litigazzjonijiet possibbli (punt 4.7 tal-karta ta’ 
appoġġ) u l-ippenalizzar ta’ spiżeriji li jirreklamaw id-drittijiet tagħhom fil-qrati (punt 4.7 tal-karta 
ta’ appoġġ) jikser dritt u libertà li huma garantiti mil-liġi tal-Unjoni. It-tieni nett il-Kummissjoni tqis, 
kif dikjarat aktar kmieni, li r-rimborż ta’ prodotti farmaċewtiċi minn korpi ta’ assigurazzjoni tas-
saħħa distribwiti mill-ispiżerijii u l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet oħra tal-Qaħas ta’ Kuntratt li 
għalihom jirreferi l-ilment ma jikkostitwux miżuri li jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Il-petizzjoni tikkonferma l-analiżi tal-Kummissjoni li minkejja l-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2000/35/KE, hemm evidenza qawwija li d-dewmien fil-ħlasijiet fi tranżazzjonijiet 
kummerċjali għadu jikkostitwixxi problema ġenerali fi ħdan l-UE (inkluż ir-Rumanija) u l-
kriżi ekonomika qed tiggrava s-sitwazzjoni.

Madankollu l-Kummissjoni tikkonferma li r-rimborż ta’ prodotti farmaċewtiċi ta’ korpi ta’ 
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assigurazzjoni tas-saħħa distribwiti mill-ispiżeriji mhijiex armonizzata fil-livell tal-UE. 
Għalhekk dawn il-kompetenzi għandhom jibqgħu f’idejn l-Istat Membru.

Il-Kummissjoni tissuġġerixxi li l-petizjonant ifittex rimedju quddiem il-qrati nazzjonali.


