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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1919/2013, imressqa minn Mark Tedman, ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, dwar is-Sistema għall-kura tas-saħħa li għandha tiġi armonizzata 
fl-UE kollha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li bintu ta’ għoxrin sena soffriet emorraġija tal-moħħ interna u stroke waqt li 
kienet fuq vaganza fil-Portugall, isostni li ma tidhirx intitolata għal kontinwazzjoni tal-kura 
fil-Portugall. Il-problema tidher li bintu qiegħda mniżżla fis-sistema tas-Saħħa Irlandiża bħala 
outpatient u għalhekk mhijiex intitolata għall-istess benefiċċji li gawdiet minnhom fil-
Portugall. Il-fiżjoterapija twaqfet u t-terapija lingwistika twaqfet ukoll wara li rritornat lura 
lejn l-Irlanda. Il-petizzjonant jixtieq ikun jaf għaliex bintu mhijiex initolata għal 
kontinwazzjoni tal-kura li nbediet fil-Portugall skont is-sistema tal-UE. Huwa jistaqsi jekk 
jeżistix xi dritt legali għall-kontiwazzjoni tal-kura.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Lulju 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 216(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprevedi l-koordinazzjoni, iżda mhux l-
armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru huwa liberu li 
jiddetermina d-dettalji tas-sistema ta’ sigurtà soċjali tiegħu stess, inkluż liema benefiċċji 
jipprovdi, il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà, kif għandhom jiġu kkalkulati dawn il-benefiċċji u 
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l-kontribuzzjonijiet li għandhom jitħallsu. Il-liġi tal-UE, partikolarment ir-Regolamenti (KE) 
Nri 883/2004 u 987/2009, tistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji komuni li jridu jiġu osservati mill-
awtoritajiet nazzjonali kollha meta japplikaw il-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-
applikazzjoni ta’ leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-
trattament indaqs u tan-nondiskriminazzjoni. Billi jagħmlu dan, jiżguraw li l-applikazzjoni 
tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti ma tkunx qed taffettwa ħażin lill-persuni li jeżerċitaw 
id-dritt ta’ moviment liberu fl-Unjoni Ewropea.

Għandu jiġi nnutat madankollu li, minħabba d-disparitajiet bejn il-leġiżlazzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali nazzjonali, li mhumiex megħluba mid-dispożizzjonijiet ta’ koordinazzjoni, iċ-ċaqliq 
bejn Stati Membri differenti tal-UE jista’ jkun ftit jew wisq vantaġġjuż għall-persuni 
assigurati f’termini ta’ intitolamenti għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali fi kwalunkwe każ 
partikolari. 

Fir-rigward tal-benefiċċji tal-mard, ir-Regolamenti (KE) Nri 883/2004 u 987/2009 
jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li taħthom il-persuni assigurati jistgħu jgawdu l-benefiċċji tal-
mard in natura filwaqt li jkunu joqogħdu fi Stat Membri ieħor li mhux l-Istat kompetenti 
għall-assigurazzjoni tagħhom. L-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 jirregola l-
intitolament ta’ persuna assigurata u l-membri tal-familja tagħha li joqogħdu fi Stat Membru li 
mhux l-Istat Membru kompetenti, għall-benefiċċji mogħtija in natura li jkunu meħtieġa 
minħabba raġunijiet mediċi matul iż-żjara tagħhom. It-tip ta’ benefiċċcji u t-tul maħsub taż-
żjara għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni.

L-Artikolu 25 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 ikompli jiċċara l-kunċett ta’ kura meħtieġa 
pprovduta fl-Istat Membru taż-żjara. Fl-applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni, il-kura 
meħtieġa hija pprovduta meta tiġi ppreżentata l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni 
Ewropea (EHIC) taħt l-istess termini bħaċ-ċittadini tal-pajjiż ospitanti. Din id-dispożizzjoni 
tistabbilixxi wkoll rekwiżit immirat biex jipprevjeni li persuna assigurata tkun sfurzata li 
tirritorna, qabel it-tmiem tat-terminu taż-żjara ppjanta, fl-Istat Membru kompetenti biex tikseb 
il-kura li teħtieġ 

Min dan isegwi li l-kura meħtieġa tiġi ddeterminata f’kull każ skont il-bżonn għall-
kontinwazzjoni tagħha fl-Istat Membru taż-żjara u m’għandhiex tiġi interrotta mill-ħtieġa tar-
ritorn lejn l-Istat Membru ta’ oriġini qabel ma tintemm din il-kura. Ma hemm l-ebda 
dispożizzjoni fir-Regolament (KE) Nru 883/2004 jew Nru 987/2009 li tiddefinixxi t-tul taż-
żjara għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004. 
Madankollu, l-Artikolu 19 huwa applikabbli biss sakemm jitqies li l-kura tkun meħtieġa.

Għalhekk huwa l-kompitu tat-tabib li jiddeċiedi, billi jqis is-sitwazzjoni medika speċifika 
f’kull każ individwali, jekk il-kundizzjonijiet tal-kura meħtieġa li jipprevjenu lill-applikant 
milli jiġi sfurzat jirritorna għadhomx issodisfati, jew jekk l-applikant ikunx f'qagħda li jirċievi 
l-kura li tkun għaddeja fil-pajjiż ta’ oriġini tiegħu.

Fil-każ tal-petizzjonant, bintu marret il-Portugall u kienet soġġetta għall-kura meħtieġa matul 
il-vaganzi tagħha. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, il-kura kollha relatati mad-dijanjożi, l-
operazzjoni u t-terapija immedjata wara l-operazzjoni, jidhru li kienu meħtieġa u għalhekk, 
preżumibbilment ingħataw skont l-intitolamenti fil-Portugall u kienu koperti mill-
istituzzjonijiet li jużaw l-EHIC. Kura ulterjuri setgħet preżumibbilment tiġi posposta u 
segwita fl-Irlanda – il-pajjiż kompetenti għall-kopertura medika ta’ bint il-petizzjonant, skont 
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l-intitolamenti tiegħu. Dan kien totalment konformi mar-regoli t’hawn fuq tal-liġi tal-UE dwar 
il-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali.

Konklużjoni

Is-servizzi tal-Kummissjoni ma jikkunsidrawx li nkisret il-liġi tal-UE fil-każ attwali. 
Attwalment, m’hemmx bażi legali biex jiġu armonizzati r-regoli eżistenti tal-UE dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali.


