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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0334/2009 , imressqa minn H.K., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
il-problemi tiegħu b’rabta mar-rimbors tal-ispejjeż tal-mediċini u t-tobba fi 
Spanja

1 Sommarju tal-petizzjoni

Għal numru ta’ snin, il-petizzjonant kellu t-tieni dar fi Spanja, fejn flimkien ma’ martu kien 
jgħaddi parti mis-sena. Sal-lum, il-koppja rċeviet biss is-servizzi mediċi meħtieġa skont il-
Formola E111 u rimbors mill-fond supplimentari Ġermaniż għall-assigurazzjoni tas-saħħa. L-
awtoritajiet tas-saħħa Spanjoli issa infurmaw lill-petizzjonant li t-trattament mediku għal 
perjodu twil ta’ żmien ma jistax jibqa’ jiġi kopert mill-Formola E111 u li għalhekk għandu 
jissottometti l-Formola E121. Il-petizzjonant qiegħed jikkontesta l-korrettezza tat-talba tal-
awtoritajiet Spanjoli, ladarba l-E121 tinvolvi reġistrazzjoni fi Spanja u għaldaqstant bidla fl-
istat fiskali tiegħu, u konsegwentement qiegħed jitlob lill-Parlament biex isegwi din il-
kwistjoni. 

2 Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3 Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Id-dispożizzjonijiet tal-Komunità fil-qasam tas-sigurtà soċjali jistipulaw il-koordinazzjoni, 
iżda mhux l-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru 
huwa liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu, b’mod 
partikolari dettalji dwar min għandu jiġi assigurat skont il-leġiżlazzjoni tiegħu, liema 
benefiċċji għandhom jingħataw u taħt liema kundizzjonijiet u kemm-il kontribuzzjoni 
għandha titħallas. Madankollu, il-liġi tal-UE, b’mod partikolari r-Regolamenti (KEE) Nru 
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1408/71 u 574/72, tistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati meta jiġu 
applikati l-liġijiet nazzjonali.  L-għan ta’ dawn ir-regoli huwa li jiġi żgurat li l-applikazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni nazzjonali differenti ma taffettwax b’mod ħażin lil nies li jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom tal-moviment liberu fl-Unjoni Ewropea.  

Fir-rigward tal-benefiċċji tal-mard, ir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u 574/72 jistabbilixxu 
regoli dettaljati biex il-pensjonanti jkunu intitolati għall-benefiċċji tal-mard meta joqogħdu 
jew jgħixu fi Stat Membru li ma jkunx dak kompetenti.

Waqt żjara temporanja fi Stat Membru, persuna hija intitolata għall-benefiċċji tal-mard 
neċessarji skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li fih tkun qed issir din iż-żjara, f’isem l-
Istat Membru kompetenti. Il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa hija prova ta’ dan l-
intitolar. Il-Kummissjoni Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali tal-Ħaddiema Migranti 
ddefiniet il-kunċett ta’ “kura neċessarja” bħala kura tas-saħħa mogħtija bl-għan li tipprevieni 
li persuna assigurata tkun sfurzata li tirritorna qabel tmiem iż-żmien ippjanat taż-żjara fl-Istat 
kompetenti biex ikollha t-trattament li għandha bżonn, u biex din tkun tista’ tkompli l-waqfa 
tagħha taħt kundizzjonijiet mediċi sikuri, billi jiġi kkunsidrat it-tul ippjanat tal-waqfa 
(Deċiżjoni 1941).

Il-pensjonanti li jkunu se jittrasferixxu r-residenza tagħhom fi Stat Membru li mhuwiex dak li 
joħroġ il-pensjoni tagħhom, huma intitolati għall-kura kollha tas-saħħa stipulata bil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru tar-residenza, f’isem l-Istat Membru li joħroġ il-pensjoni. 
Sabiex persuna tirċievi din il-kura tas-saħħa, il-pensjonant għandu jissottometti formola E121 
lill-istituzzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa tal-Istat Membru tar-residenza.

Fil-qafas tar-Regolament 1408/71, il-kunċett ta’ “residenza” għandu jinftiehem bħala l-post 
fejn il-persuna kkonċernata għandha l-aktar interessi. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja2 ċċarat 
ċerti kriterji biex tiġi determinata r-residenza ta’ persuna assigurata: it-tul u l-iskop tal-
assenza, raġunijiet li wasslu lill-persuna biex tiċċaqlaq, l-intenzjoni tal-persuna, eċċ.

Fir-rigward ta’ din il-ġurisprudenza, pensjonant ma jbiddilx ir-residenza tiegħu jekk hu 
m’għandux l-intenzjoni li jiċċaqlaq b’mod permanenti għal Stat Membru ieħor u għandu l-
intenzjoni li jirritorna lura lejn art twelidu, irrispettivament mit-tul ta’ żmien taż-żjara tiegħu 
barra.

Is-servizzi tal-Kummissjoni huma tal-fehma li l-petizzjonant m’għandux għalfejn ikun 
irreġistrat mal-istituzzjoni Spanjola għall-assigurazzjoni tal-mard abbażi tal-formula E121 
jekk joqgħod biss għal 6 xhur kull sena fi Spanja. Martu u hu għandhom ikunu jistgħu jirċievu 
l-kura neċessarja waqt iż-żjara tagħhom fi Spanja abbażi tal-Karta Ewropea tal-
Assigurazzjoni tas-Saħħa maħruġa mill-fond Ġermaniż għall-mard.
  
Il-Kummissjoni qed tikkonsulta l-awtoritajiet nazzjonali addattati biex jinvestigaw din il-
kwistjoni aktar fil-fond u għalhekk se tinforma lill-Parlament dwar dan.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

                                               
1 ĠU L 104 of 8.4.2004
2 Sentenzi tat-8.2.1992, C-102/91 u tas-17.2.1977, 76/76
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Id-dispożizzjonijiet tal-Komunità fil-qasam tas-sigurtà soċjali jistipulaw il-koordinazzjoni, 
iżda mhux l-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru 
huwa liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu, b’mod 
partikolari dettalji dwar min għandu jiġi assigurat skont il-leġiżlazzjoni tiegħu, liema 
benefiċċji għandhom jingħataw u taħt liema kundizzjonijiet u kemm-il kontribuzzjoni 
għandha titħallas.  Madankollu, il-liġi tal-UE, b’mod partikolari r-Regolamenti (KEE) Nru 
883/2004 u 987/2009, tistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati meta 
jiġu applikati l-liġijiet nazzjonali.  L-għan ta’ dawn ir-regoli huwa li jiġi żgurat li l-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali differenti ma taffettwax b’mod ħażin lil nies li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment liberu fl-Unjoni Ewropea.  

Fir-rigward tal-benefiċċji tal-mard, ir-Regolamenti (KEE) 883/2004 u 987/2009 jistabbilixxu 
regoli dettaljati biex il-pensjonanti jkunu intitolati għall-benefiċċji tal-mard meta joqogħdu 
jew jgħixu fi Stat Membru li ma jkunx dak kompetenti.

Waqt żjara temporanja fi Stat Membru, persuna hija intitolata għall-benefiċċji tal-mard 
neċessarji skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li fih tkun qed issir din iż-żjara, f’isem l-
Istat Membru kompetenti. Il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa hija prova ta’ dan l-
intitolar. Il-Kummissjoni Amministrattiva dwar il-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà 
Soċjali ddefinixxiet il-kunċett “kura neċessarja” bħala kura tas-saħħa mogħtija bl-għan li 
tipprevieni li persuna assigurata tkun sfurzata li tirritorna qabel tmiem iż-żmien ippjanat taż-
żjara fl-Istat kompetenti biex ikollha t-trattament li għandha bżonn, u biex din tkun tista’ 
tkompli l-waqfa tagħha taħt kundizzjonijiet mediċi sikuri, billi jiġi kkunsidrat it-tul ippjanat 
tal-waqfa (Deċiżjoni S31).

Il-pensjonanti li jkunu se jittrasferixxu r-residenza tagħhom fi Stat Membru li mhuwiex dak li 
joħroġ il-pensjoni tagħhom, huma intitolati għall-kura kollha tas-saħħa stipulata bil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru tar-residenza, f’isem l-Istat Membru li joħroġ il-pensjoni. 
Sabiex persuna tirċievi din il-kura tas-saħħa, il-pensjonant għandu jissottometti formola S1 
lill-istituzzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa tal-Istat Membru tar-residenza.

Fil-qafas tar-Regolament 883/2004, il-kunċett ta’ “residenza” għandu jinftiehem bħala l-post 
fejn il-persuna kkonċernata għandha l-aktar interessi. Il-Qorti tal-Ġustizzja2 ċċarat ċerti 
kriterji biex tiġi determinata r-residenza ta’ persuna assigurata: it-tul u l-iskop tal-assenza, 
raġunijiet li wasslu lill-persuna biex tiċċaqlaq, l-intenzjoni tal-persuna, eċċ. Dawn il-kriterji 
ġew inkorporati fl-Artikolu 11 tar-Regolament 987/2009, li jistabbilixxi elementi gwida għall-
istituzzjonijiet għad-determinazzjoni tar-residenza ta’ persuna.

Fir-rigward tal-każistika u l-kontenut tal-Artikolu 11 tar-Regolament 987/2009, pensjonant 
ma jbiddilx ir-residenza tiegħu jekk hu m’għandux l-intenzjoni li jiċċaqlaq b’mod permanenti 
għal Stat Membru ieħor u għandu l-intenzjoni li jirritorna lura lejn art twelidu, 
irrispettivament mit-tul ta’ żmien taż-żjara tiegħu barra.

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-petizzjonant m’għandux għalfejn ikun irreġistrat mal-
                                               
1 ĠU C 106 of 24.4.2010
2 Is-Sentenzi tat-8.2.1992, C-102/91 u tas-17.2.1977, 76/76
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istituzzjoni Spanjola għall-assigurazzjoni tal-mard abbażi tad-dokument S1 (li qabel kien id-
dokument E121), jekk huwa joqgħod biss għal 6 xhur fis-sena fi Spanja u jżomm iċ-ċentru 
tal-interessi tiegħu fil-Ġermanja. Martu u hu għandhom ikunu jistgħu jirċievu l-kura 
neċessarja waqt iż-żjara tagħhom fi Spanja abbażi tal-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-
Saħħa maħruġa mill-fond Ġermaniż għall-mard tiegħu. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni kellha żewġ skambji ta’ korrispondenza mal-awtoritajiet nazzjonali Spanjoli 
biex tiddiskuti l-kwistjoni diskussa fil-każ tal-petizzjonant. Ir-riżultat finali huwa li l-
awtoritajiet nazzjonali Spanjoli jaqblu mal-interpretazzjoni tal-Kummissjoni tar-regolamenti 
tas-sigurtà soċjali tal-UE dwar din il-kwistjoni.  Huma jaqblu li pensjonant minn Stat Membru 
ieħor huwa intitolat li juża l-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa biex ikopri l-kura 
tas-saħħa neċessarja waqt li jkun fi Spanja, dejjem jekk mhux “resident abitwali” fi Spanja 
skont it-tifsira tar-Regolamenti. Din hija kwistjoni ta’ fatt li għandha tiġi kkunsidrata fir-
rigward tal-fatti individwali tas-sitwazzjoni ta’ kull persuna.  

L-għoti tal-kura tas-saħħa fi Spanja jitħalla f’idejn l-awtoritajiet reġjonali. L-awtoritajiet 
nazzjonali Spanjoli offrew li jinvestigaw, flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa reġjonali ta’ 
Valenzja, il-fatti partikolari rigward it-talba għal dokument S1 fil-każ tal-petizzjonant. Il-
petizzjonant, madankollu, mhuwiex lest li juri l-identità tiegħu u tali investigazzjoni għalhekk 
ma tistax issir.  

Il-Kummissjoni hija sodisfatta li fil-livell nazzjonali, l-awtoritajiet Spanjoli huma konxji tal-
pożizzjoni legali korretta rigward l-użu permess tal-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-
Saħħa.

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV. II), li waslet fis-27 ta' Ġunju 2012.

Il-Kummissjoni iddeskriviet ir-regoli tal-UE fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sistemi tas-
sigurtà soċjali fil-komunikazzjoni tagħha tat-8 ta' Ottubru 2010. Aċċess għas-sistemi privati 
tal-kura tas-saħħa fl-Istati Membri mhuwiex regolatat bil-liġi tal-UE.  Ir-regoli tal-UE, b'mod 
partikolari r-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u Nru 987/2009, jipprovdu għall-
koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali li huma suġġetti għal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tal-Istati Membri. Barra minn hekk, dawn ir-regoli tal-UE ma jipprovdux għall-
armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali, li jfisser li kull Stat Membru hu liberu li 
jiddetermina d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà nazzjonali tiegħu. Konsegwentement, wara bidla 
fiċ-ċirkustanzi personali, l-applikazzjoni ta' leġiżlazzjoni nazzjonali għal persuna suġġetta 
għar-regoli tal-UE li tkun inqas favorevoli rigward il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, tista' fil-
prinċipju tkun kompatibbli mar-rekwiżiti tal-liġi tal-UE. Madankollu, din il-leġiżlazzjoni trid 
tiġi applikata fuq bażi ugwali għaċ-ċittadini ta' dak l-Istat Membru u ta' ieħor. 

Ir-regoli ta'koordinazzjoni tal-UE biex pensjonanti jkunu intitolati għal benefiċċji ta' mard fi 
Stat Membru li mhux dak kompetenti kienu spjegati f'korrispondenza preċedenti. Il-
Kummissjoni tfakkar li skont dawn ir-regoli, matul żjara temporanja fi Spanja il-petizzjonant 
u martu huma intitolati għall-benefiċċji tal-mard f'isem il-Ġermanja fuq il-bażi tal-Karta 
Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa. Dan id-dritt jippermetti lil persuni bħal dawn li 
jirċievu l-benefiċċji meħtieġa fis-sistema tas-saħħa pubblika fi Spanja fuq l-istess 
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kundizzjonijiet bħal persuni assigurati hemm. Liema benefiċċji għandhom ikunu rimborżati, u 
l-livell ta' rimborż jiddependu fuq id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Spanjola u għalhekk, 
jistgħu jkunu differenti minn dak li hu pprovdut taħt il-liġi Ġermaniża. Barra minn hekk, 
mhux itipi kollha tal-kura jistgħu jitqiesu meħtieġa u l-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-
Saħħa speċifikament tkopri l-kura tas-saħħa li teħtieġ. Kif kwotat fil-korrispondenza 
preċedenti, il-Kummissjoni Amministrativa dwar il-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà 
Soċjali iddefiniet il-kunċett ta' "kura neċessarju" (Deċiżjoni S31). Wara evalwazzjoni mill-
professjonist mediku Spanjol fil-każ tal-petizzjonant, seta' ġie konkluż li l-kura tas-saħħa li 
rċieva hu u/jew martu fi Spanja ma kinetx tissodisfa l-kundizzjonijiet ta' kura neċessarja.

F'dan il-każ, skont ir-regoli ta'koordinazzjoni tal-UE, persuna assigurata li tgħix fi Stat 
Membru, li tippjana li tirċievi kura medika fi Stat Membru ieħor, tista' tfittex awtorizzazzjoni 
minn qabel (formola S2) li toħroġ minn qabel mill-istituzzjoni kompetenti fl-Istat Membru 
fejn il-persuna hi assigurata. Il-proċedura applikabbli f'każ bħal dan hi stabbilita fl-Artikolu 
26 tar-Regolament (KE) Nru 987/2004. Ladarba jkun awtorizzat, il-benefiċċju tal-mard jiġi 
rimborżat mill-istituzzjoni kompetenti skont il-kundizzjonijiet u r-rati ta' rimborż tal-Istat 
Membru fejn il-benefiċċju jkun ġie pprovdut. Bħala regola, il-proċedura ta' rimborż isseħħ 
bejn l-istituzzjonijiet tal-Istati Membri involuti.

Il-possibilitajiet t'hawn fuq huma attwalment mogħtija lill-petizzjonant skont ir-regoli 
ta'koordinazzjoni tal-UE, meta jitqies li l-post ta' residenza tiegħu jibqa' l-Ġermanja. Il-
kunċett ta' "residenza" għall-iskopijiet tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sigurtà soċjali ġew 
spjegati fir-risposta tal-Kummissjoni tat-8 ta' Ottubru 2010. Jekk il-petizzjonant jiddeċiedi li 
jmur jgħix fi Spanja, ikun intitolat għal kura tas-saħħa kollha provduta bil-leġiżlazzjoni 
t'hemm. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa tiegħu jitħalsu mill-istituzzjoni kompetenti tal-
Ġermanja. Ta' min jinnota li l-bidla tar-residenza abitwali għall-iskopijiet tal-benefiċċji tas-
sigurtà soċjali mhux neċessarjament jitolbu bidla fis-sitwazzjoni tat-taxxa tal-pensjonant u s-
sitwazzjoni speċifika tat-taxxa tkun teħtieġ evalwazzjoni separata mis-servizzi kompetenti.

Il-possibilities offruti fuq il-kundizzjonijiet tar-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u Nru 
987/2009 ma jeskludux l-applikazzjoni tal-Artikolu 56 tat-TFUE għall-każ tal-petizzjonant. 
Il-ġurisprudenza2 abbundanti tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 56 
għall-kura tas-saħħa ġiet kodifikata fid-Direttiva 2011/24/UE3 adottata reċentement dwar l-
applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti rigward il-kura tas-saħħa transkonfinali. 
Indipendentement mid-drittijiet ta' dawn ir-Regolamenti, il-pazjenti għandhom dritt li jkunu 
rimburżati għall-ispejjeż tal-kura li jieħdu barra l-pajjiż fuq il-bażi tal-każistika kodifikata fid-
Direttiva. Dan id-dritt hu estiż biss għal trattament li l-pazjenti huma intitolati li jirċevuh fl-
Istat Membru tagħhom. L-Istati Membri jistgħu wkoll jirrimburżaw spejjeż ta' kura tas-saħħa 
suġġetti għal awtorizzazzjoni minn qabel għal xi trattamenti. Il-pazjenti jkollhom iħallsu l-
ispejjeż tat-trattament u għandhom dritt ta' rimborż sal-livell tal-ispejjeż li dak it-trattament 
jiswa f'pajjiżhom, u mingħajr ma jeċċedi l-ispiża attwali tat-trattament, sakemm l-Istat 
Membru ma jiddeċiedix li jħallas lura l-ispejjż kollha.  Id-Direttiva għandha tiġi trasposta fl-
Istati Membri sal-25 ta' Ottubru 2013, għalhekk is-sistemi nazzjonali jistgħu ma jkunux 
aġġustati għad-dispożizzjonijiet tagħha sa dak iż-żmien. Madankollu, l-Istati Membri diġà 
                                               
1 ĠU C 106 24.4.2010.
2 Każijiet C-158/96 Kohll [1998] ECR I-01931 u C-120/95 Decker [1998] ECR I-01831.
3 ĠU L 88, 04.04.2011.
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obbligati li japplikaw il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-libertà ta' forniment ta' 
servizzi f'dan il-qasam.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni hi tal-fehma li fuq il-bażi tal-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa, il-
petizzjonant attwalment jista' jirċievi kura meħtieġa matul iż-żjara tiegħu fi Spanja fuq l-istess 
kundizzjonijiet bħal persuni assigurati hemm. Il-petizzjonant għandu jkun jista' wkoll jitlob 
awtorizzazzjoni minn qabel (formola S2) mill-awtoritajiet kompetenti fil-Ġermanja għal kura 
tas-saħħa ppjanata fi Spanja.   Jekk il-petizzjonat jiddeċiedi li jbiddel ir-residenza tiegħu għal 
Spanja, imbagħad ikun intitolat għal kura tas-saħħa pubblika fi Spanja taħt l-istess 
kundizzjonijiet bħal pensjonanti Spanjoli. Indipendentement minn dawn id-drittijiet, il-
petizzjonant jista' jitlob rimborż tal-ispejjeż li għamel għal trattamenti fi Spanja mill-
istituzzjoni tal-assigurazzjoni tal-mard fil-Ġermanja fuq il-bażi tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 56 tat-TFUE.  

Il-petizzjonant mhux qed jiddubita mil-legalità tal-azzjoni tal-awtoritajiet Spanjoli, imma qed 
jipprovdi suġġerimenti biex jitjiebu r-regoli tal-UE. Madankollu, il-liġi tal-UE eżistenti fil-
qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali hi magħmula b'mod li tikkoordina u mhux 
tarmonizza l-liġijiet nazzjonali u għalhekk għandha tiġi osservata mill-awtoritajiet nazzjonali. 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni li rċeviet mill-awtoritajiet Spanjoli u mill-petizzjonant, il-
Kummissjoni mhux qed tara xi ksur tal-liġi tal-UE.


