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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1600/2009, imressqa minn Román Jiménez Gil, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem l-assoċjazzjoni tal-Brittaniċi li jgħixu barra minn pajjiżhom 
“Puma 22”, b’100 firma, dwar id-dritt għall-kura tas-saħħa għall-Ewropej li 
rtiraw kmieni u li jirresiedu fil-Komunità Awtonoma ta’ Valencia

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-Komunità ta’ Valencia fl-2002, permezz taċ-ċirkulari 1/2002 tal-Komunità Awtonoma ta’ 
Valencia, tat liċ-ċittadini membri tal-Unjoni Ewropea li jirresiedu fil-provinċji ta’ Alicante, 
Castellón u Valencia, li la kienu pensjonati u lanqas ħaddiema iżda persuni li rtiraw kmieni, 
id-dritt għall-kura tas-saħħa universali. Din iċ-ċirkulari ġiet irtirata fil-5 ta’ Ġunju 2008 u 
sostitwita mil-Liġi l-ġdida tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa. Il-persuni affettwati minn din il-
miżura huma dawk il-persuni li m’għandhomx aċċess għas-Sistema nazzjonali tas-Saħħa (is-
sistema Ingliża) permezz tal-formola E121 jew E108 u li ma jħallsux kontribuzzjonijiet lis-
Sistema Spanjola tas-Sigurtà Soċjali, u fil-maġġoranza tagħhom huma persuni li rtiraw 
kmieni. F’Novembru 2009 l-gvern ta’ Valencia talab lil dawn tal-aħħar 1080 ewro kull 
persuna jew 2160 ewro kull koppja fis-sena biex ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-kura tas-
saħħa tas-Servizz tas-Saħħa ta’ Valencia. Il-gvern Ingliż talab lill-persuni li rtiraw kmieni biex 
jagħmlu assigurazzjoni privata għall-mard sakemm jagħlqu l-età tal-pensjoni biex ikollhom 
dritt għall-benefiċċji tas-saħħa. Il-petizzjonanti jikkunsidraw li dan huwa ħlas inġust u jitolbu 
li l-kura tas-saħħa tkun bla ħlas.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.



PE448.699v01-00 2/2 CM\829510MT.doc

MT

Kull Stat Membru huwa liberu jiddetermina d-dettalji tas-sistema tiegħu stess tal-
assigurazzjoni soċjali, inklużi n-natura tal-benefiċċji pprovduti, il-kundizzjonijiet ta’ 
eleġibilità, il-kalkolu ta’ dawn il-benefiċċji, u l-għadd tal-kontribuzzjonijiet li għandhom 
jitħallsu. Id-dispożizzjonijiet Komunitarji, u b’mod partikolari r-Regolamenti (KE) Nru 
883/2004 u Nru 987/2009, jistabbilixxu regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati 
mill-awtoritajiet nazzjonali kollha fl-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw 
li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-
trattament indaqs u tan-nondiskriminazzjoni.

Il-petizzjonanti jaqgħu fil-kategorija ta’ persuni mhux attivi. Bi prinċipju, il-persuni mhux 
attivi huma koperti mir-regolamenti li jirregolaw il-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà 
soċjali. Il-leġiżlazzjoni applikabbli għal dawn il-persuni hija l-leġiżlazzjoni tal-istat tar-
residenza tagħhom. Għall-finijiet tar-regolamenti dwar is-sigurtà soċjali, ir-residenza hija 
ddeterminata mill-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali abbażi taċ-“ċentru ta’ interess” tal-persuna
li tkun. Għaldaqstant, jekk wieħed jassumi li ċ-ċentru ta’ interess tal-petizzjonanti jinsab fi 
Spanja, dan ifisser li huma soġġetti għal-leġiżlazzjoni Spanjola u għandhom jissodisfaw id-
dispożizzjonijiet Spanjoli rilevanti biex jissieħbu mal-iskema tagħha tal-kura tas-saħħa 
statutorja. Fir-Reġjun Awtonomu ta’ Valencia, is-sħubija qed tiġi offruta lil dawk li ma 
jkunux issodisfaw ċerti kundizzjonijiet relatati mal-kontribuzzjonijiet, permezz ta’ ħlasijiet 
annwali. B’hekk il-petizzjonanti jingħataw l-għażla bejn sħubija fl-iskema tal-kura tas-saħħa 
statutorja u t-teħid ta’ polza ta’ assigurazzjoni privata. 

Madankollu, malli persuna tibda tirċievi pensjoni statali, tkun applikabbli għaliha l-
leġiżlazzjoni tal-istat li jħallas il-pensjoni tagħha, u d-dritt tagħha għal kura tas-saħħa jkun 
iddeterminat minn dik il-leġiżlazzjoni. B’dan il-mod, l-istat li jħallas il-pensjoni jkun 
kompetenti biex jipprovdilha d-Dokument Portabbli S1 (dak li qabel kien il-formola E121), li 
jippermettilha tirreġistra mal-istituzzjoni tal-kura tas-saħħa tal-post tar-residenza tagħha. Bis-
saħħa tal-applikazzjoni tar-regoli ta’ koordinazzjoni, b’hekk ikollha d-dritt li fl-istat tar-
residenza tagħha tiġi ttrattata bl-istess mod eżatt bħall-persuni li huma assigurati hemmhekk, 
iżda l-ispejjeż ta’ din il-kura tas-saħħa jitħallsu mill-istat li jħallas il-pensjoni.

Konklużjoni

Din il-petizzjoni ma tiżvela l-ebda ksur tal-liġi tal-UE. 


