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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1475/2012, imressqa minn H. H. ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
diskriminazzjoni allegata kontra l-pensjonanti fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li l-pensjonanti għandhom tliet xhur biex joħorġu mill-iskemi 
obbligatorji ta’ assigurazzjoni tas-saħħa u jirreġistraw bħala membri ta’ skemi ta’ 
assigurazzjoni privata jew volontarja. Ladarba jgħaddu tliet xhur, dawn ma jkunux jistgħu 
joħorġu mill-iskema obbligatorja, filwaqt li dawk li jkollhom impjieg, taħt ċerti ċirkostanzi, 
jitħallew jagħmlu dan. Il-petizzjonant iqis dan bħala trattament inugwali u diskriminazzjoni 
kontra l-pensjonanti, li minbarra dan jistgħu jkunu f’pożizzjoni żvantaġġata ħafna jekk ifittxu 
rimbors tal-ispejjeż mediċi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta' April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta' Settembru 2013

Il-kwistjoni li tqajmet mill-petizzjonant hi dwar jekk il-perjodu ta' limitazzjoni ta' tliet xhur 
mid-data ta' applikazzjoni għall-irtirar għal pensjonanti Ġermaniżi, biex jagħżlu jekk jixtiqux 
jissieħbu fi skema privata ta' assigurazzjoni għall-mard jew b'mod volontarju jibqgħu taħt il-
kompetenza tal-iskema pubblika, jikkostitwixxix element ta' diskriminazzjoni, meta mqabbel 
ma' persuni li għandhom impjieg u li għalihom hemm perjodu ta' limitazzjoni itwal ta' sentejn 
għall-istess deċiżjoni.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
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Twettqet verifika legali eżawrenti dwar jekk din il-kwistjoni taqax taħt ir-regoli kontra d-
diskriminazzjoni tal-UE. Dan mhuwiex il-każ.

Il-Liġi tal-Unjoni tikkoordina biss sistemi tas-sigurtà soċjali meta l-ħaddiema jużaw il-libertà 
ta' moviment tagħhom fi Stat Membru ieħor. Din ma tillimitax is-setgħa tal-Istati Membri li 
jorganizzaw l-iskemi tas-sigurtà soċjali tagħhom u, fin-nuqqas ta' armonizzazzjoni fil-livell ta' 
Unjoni, hija l-leġiżlazzjoni ta' kull Stat Membru li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li skonthom 
jingħataw il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali. Dan jinkludi t-tipi ta' kopertura ta' assigurazzjoni 
għall-mard li huma miftuħin għall-pensjonanti u l-kundizzjonijiet għall-għażla bejniethom.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni jiddispjaċiha li ma tistax tgħin lill-petizzjonant. It-tfassil ta' sistemi ta' 
protezzjoni soċjali hu f'idejn l-Istati Membri. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma għandhiex is-
setgħa li twettaq rieżami tal-prattiki tal-Istati Membri f'dan il-qasam. 


