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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi l-problemi li ltaqa’ magħhom student Bulgaru li kien qed jipprova 
jikseb il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa biex ikopri spejjeż ta’ trattamenti 
inkorsi fl-Italja. Wara li nbagħat minn post għal ieħor minn diversi awtoritajiet muniċipali li 
magħhom kien qed jipprova jirreġistra fl-Italja, u wara li ngħata informazzjoni żbaljata, il-
petizzjonant - li jgħid li jaf b’każijiet simili oħra – talab informazzjoni lill-Kummissjoni (DĠ 
EMPL) u skopra li l-Kummissjoni waqqfet proċeduri ta’ ksur kontra l-Italja għal nuqqas ta’ 
rikonoxximent tal-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa, filwaqt li indika li l-
awtoritajiet Taljani ħadu l-miżuri neċessarji biex il-liġi nazzjonali tagħhom tiġi konformi mal-
leġiżlazzjoni Ewropea rilevanti (id-Direttiva 2004/38/KE). Madankollu, il-petizzjonant isostni 
li l-awtoritajiet Taljani fil-fatt qegħdin jonqsu milli jikkonformaw mar-regoli u għalhekk jitlob 
li jerġgħu jinfetħu l-proċeduri ta’ ksur, u b’rabta ma’ dan hu jirreferi għar-risposta tal-
Kummissarju Barrot għall-Mistoqsija bil-Miktub E-2909/2008 tas-Sra Angelilli.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Marzu 2011.

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-prattika applikata mill-awtoritajiet muniċipali Taljani fir-
rigward tal-każ ta’ student Bulgaru. Il-petizzjonant diġà ssottometta lment individwali lill-
Kummissjoni dwar dan il-każ, liema lment, attwalment, qed jiġi investigat mill-Kummissjoni, 
flimkien mal-awtoritajiet Taljani. Il-petizzjonant jirreferi wkoll għal każijiet oħra, iżda l-
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Kummissjoni rċeviet evidenza dwar dan l-ilment biss.

L-ilment jirreferi għall-prattika tal-awtoritajiet muniċipali meta student jirreġistra bħala 
resident fil-muniċipalità. L-awtoritajiet fl-Italja jirrikjedu, skont it-termini tal-Artikolu 7(b) 
tad-Direttiva 2004/38/KE, li għandu jkun hemm evidenza ta’ assigurazzjoni komprensiva 
kontra l-mard.

L-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 jistipola li persuna assigurata għall-kura 
tas-saħħa fi Stat Membru għandha tkun intitolata għall-benefiċċji mogħtija in natura li jkunu 
meħtieġa minħabba raġunijiet mediċi matul iż-żjara tagħha fi Stat Membru ieħor. Il-Karta 
Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (“EHIC”) turi li d-detentur huwa assigurat għall-kura 
tas-saħħa fl-istat taċ-ċittadinanza tiegħu u huwa intitolat jeżerċita d-drittijiet mogħtija lilu 
mill-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004.

F’każ li l-istudent ikollu l-intenzjoni li jmur lura fl-istat taċ-ċittadinanza tiegħu wara li jtemm 
l-istudji tiegħu u li jkompli bit-twettiq tal-qofol tal-interessi tiegħu fl-istat li ħariġlu l-EHIC, 
allura l-istudent iżomm id-dritt li juża l-EHIC fl-istat fejn ikun qed jistudja. L-EHIC tagħti 
lill-istudent u lill-familja tiegħu d-dritt li jirċievu l-kura neċessarja kollha fl-Italja u għalhekk 
din għandha titqies bħala prova ta’ assigurazzjoni komprensiva kontra l-mard fi ħdan it-tifsira 
tad-Direttiva 2004/38/KE.

Id-dritt tal-istudenti li jużaw l-EHIC sabiex juru li għandhom assigurazzjoni komprensiva 
kontra l-mard ġie ċċarat f’paragrafu 2.3.2 tal-Komunikazzjoni dwar gwida għal traspożizzjoni 
u applikazzjoni aħjar tad-Direttiva 2004/38/KE (COM(2009) 313 finali) tal-2009 tal-
Kummissjoni:
“Il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa toffri kopertura komprensiva bħal din meta ċ-
ċittadin tal-UE kkonċernat ma jmexxix ir-residenza fis-sens tar-Regolament (KEE) Nru 
1408/71 lejn l-Istat Membru ospitanti u jkollu l-intenzjoni li jmur lura, pereż. studji jew 
ippustjar lejn Stat Membru ieħor”.

Il-petizzjonant huwa korrett meta jsostni li l-Kummissjoni għalqet il-proċedura ta’ ksur kontra 
l-Italja dwar din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni fetħet proċedura ta’ ksur fl-2008 minħabba l-
ilmenti li waslu (għal darba oħra mill-petizzjonant) dwar il-fatt li l-awtoritajiet muniċipali 
Taljani ma kinux se jaċċettaw l-EHIC bħala evidenza ta’ assigurazzjoni komprensiva kontra l-
mard fil-każ tal-istudenti. Il-Kummissjoni mbagħad kienet involuta f’diskussjonijiet mal-
awtoritajiet Taljani u dawn qablu li kienu se jbiddlu l-applikazzjoni tagħhom tal-Artikolu 7(b) 
tad-Direttiva 2004/38/KE sabiex ikunu jistgħu jikkonformaw mat-termini tal-Komunikazzjoni  
tal-Kummissjoni tal-2009 (li ssemmew hawn fuq). Dan sar permezz tal-pubblikazzjoni taċ-
Ċirkolari Amministrattiva 18/2009 mill-Ministru Taljan għall-Intern. Wara l-pubblikazzjoni 
taċ-Ċirkolari, il-Kummissjoni għalqet il-każ ta’ ksur kontra l-Italja fl-2009.

Il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Taljani sabiex titlobhom jinvestigaw l-ilment li sar 
mill-petizzjonant f’isem l-istudent Bulgaru.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fis-16 ta' Marzu 2012.

Fl-informazzjoni adizzjonali pprovduta mill-petizzjonant, hu jiddikjara li kien ikkuntattjat 
min-numru ta' persuni dwar il-kwistjoni li qiegħed jilmenta fuqha, iżda jkompli jiffoka l-
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petizzjoni tiegħu fuq il-każ ta' student Bulgaru wieħed li ma tħalliex jirreġistra fir-reġistru ta' 
residenza ta' Pisa permezz tal-Karta ta' Assigurazzjoni tas-Saħħa Ewropea ("EHIC").  Fl-2011 
il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Taljani biex jinvestigaw l-ilment imressaq mill-
petizzjonant. Fit-tweġiba tiegħu, il-Ministeru tas-Saħħa Taljan issottolinja li fl-2009 kienet 
adottata ċirkolari ġdida mill-Ministeru tal-Intern li kienet tagħmilha ċara li l-istudenti, li 
beħsiebhom jirritornaw f'pajjiżhom, kienu ntitolati li jużaw l-Karta tal-Assigurazzjoni tas-
Saħħa Ewropea bħala kopertura għall-mard matul l-istudji tagħhom fl-Italja.  Il-Ministeru tas-
Saħħa jirrikonoxxi biċ-ċar li seta' kien hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar it-tibdil fil-
prattika.  Impenja ruħu li jwettaq kampanja ulterjuri ta' promozzjoni tal-għarfien, immirata 
għall-istituzzjonjiet ta' kura tas-saħħa kompetenti dwar il-ħtieġa li tingħata assistenza ta' kura 
tas-saħħa lill-istudenti tal-UE li għandhom EHIC u jikkjarifika li din l-assistenza tista' 
tingħata għal perijodi ta' aktar minn 3 xhur.  Il-Ministeru Taljan kiteb ukoll lill-istituzzjoni ta' 
kura tas-saħħa ta' Pisa, bil-għan li jikseb tweġiba mill-aġenzija ta' Pisa dwar l-ilment in 
kwistjoni.  

Dwar il-punt imqajjem mill-petizzjoni li l-istudent partikolari kien assigurat fil-Bulgarija, u 
minkejja dan kien imċaħħad milli jaċċedi għas-sistema ta' kura tas-saħħa tal-istat tal-Italja u 
kellu jħallas għall-kontrolli u l-viżti mediċi, il-Ministeru tas-Saħħa tal-Italja innota li r-rifjut 
tar-reġistrazzjoni mal-muniċipalità ma għandha l-ebda konnessjoni mad-dritt tal-persuna 
assigurata li tirċievi l-kura tas-saħħa kollha meħtieġa, bi preżentazzjoni tal-EHIC.  Fl-assenza 
ta' evidenza konkreta tan-nefqa relatata mal-"viżti u l-eżamijiet mediċi", il-Ministeru għalhekk 
ma kienx f'pożizzjoni li jinvestiga aktar rigward tal-allegazzjonijiet ta' rifjut li jiġu onorati l-
impenji mogħtija mill-EHIC. 

Fit-tieni parti tal-informazzjoni addizzjonali mressqa mill-petizzjonant, il-petizzjonant iffoka 
fuq il-fatt li ċ-ċirkolari Amministrattiva tal-Ministern tal-Intern Taljan Nru 18/2009 
("Ċirkolari 18/2009") tirreferi għal reġistru ta' popolazzjoni temporanju.  Il-petizzjonant 
ilmenta li l-istudenti li jixtiequ jużaw l-EHIC tagħhom, iridu jirreġistraw f'dan ir-reġistru 
temporanju u għalhekk huma mċaħħda minn ċerti drittijiet mogħtija lil persuni reġistrati bħala 
ċittadini normali. 

Iċ-ċirkolari nru. 18/2009 tirreferi għall-gwida tal-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha 
dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE (COM 2009) 313), skont liema l-EHIC 
għandha titqies bħala kopertura valida għall-mard f'każijiet ta' residenza temporanja fejn iċ-
ċittadin tal-UE jkun għadu "resident abitwali" fl-Istat li jkun ħareġ l-EHIC. 

Skont iċ-Ċirkolari nru 18/2009, l-awtoritajiet Taljani użaw reġistru differenti għar-
reġistrazzjoni ta' ċittadini tal-UE bi qbil mad-Direttiva 2004/38/KE għal persuni li għandhom 
iċ-ċentru tal-interessi tagħhom fl-istat li joħroġ l-EHIC.  Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, jidher li 
hu leġittimu li l-Istati Membri jżommu rendikont tal-persuni li jirrisjedu temporanjament biss 
fit-territorju tagħhom (pereżempju.: l-istudenti) biex ikun żgurat li dawn ukoll jikkonformaw 
mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 791) tad-direttiva nru 2004/38/KE. Fil-fatt, dawn il-persuni 
huma ntitolati li jużaw l-EHIC bħala kopertura komprensiva tal-assigurazzjoni għall-mard 
għall-finijiet tal-Artikoli 7(1) u 8(3) tad-Direttiva 2004/38/KE meta ma jkollhomx ir-
residenza abitwali tagħhom bi qbil mar-Regolament nru 883/2004. Konsegwentement, jinsabu 
f'pożizzjoni differenti meta mqabbel maċ-ċittadini tal-UE li jmorru fi Stat Membru ieħor bil-
għan li jirrisjedu hemmhekk għal perijodu indefinit ta' żmien. Dawn tal-aħħar għandu 
jkollhom kopertura ta' assigurazzjoni komprensiva tal-mard – differenti mill-EHIC sabiex 
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jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2004/38/kE. 

Fir-rigward tad-drittijiet elettorali, ċittadin tal-Ue li jiċċaqlaq fi Stat Membru ieħor hu intitolat 
li jivvota fl-elezzjonijiet Ewropej u lokali biss jekk hu/hi jirresjiedu hemmhekk, jiġifieri jekk 
hi jew hu humiex reġistrati bħala residenti mill-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti. Il-
leġiżlazzjoni Taljana (artikolu 3 tar-regolament 223/1989) jistipula li persuna għandha titqies 
bħala resident biss jekk hi/hu għandha/għandu r-residenza abitwali tagħhom fil-muniċipalità. 

Konklużjoni

Skont il-Kummissjoni, ma teżisti l-ebda evidenza li l-EHIC tal-istudent Bulgaru kien rifjutat 
meta fittex li jikseb kura għal saħħtu.  Barra minn hekk, ;-użu ta' reġistru differenti għal dawn 
il-persuni ma jidhirx li jxekkel id-dritt tagħhom ta' ċaqliq ħieles.  


