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Suġġett: Petizzjoni 0184/2010, ippreżentata minn Hartmut Hofmeister, ta’ 
nazzjonalità Ġermaniża, dwar l-estensjoni tal-kopertura tal-assigurazzjoni 
tas-saħħa tiegħu mill-Iskema Konġunta għall-Assigurazzjoni kontra l-Mard 
(JSIS) wara li jirtira

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li ħadem għall-Kummissjoni Ewropea bejn l-1989 u l-2009 bħala espert 
individwali (1989-2006) u bħala aġent kuntrattwali (2006-2009), qed jitlob għajnuna sabiex 
jibqa’ jkun kopert mill-Iskema Konġunta għall-Assigurazzjoni kontra l-Mard (JSIS) wara li 
jirtira fi Frar 2010. Il-petizzjonant jispjega li huwa fittex assigurazzjoni mal-kumpanija tal-
assigurazzjoni Ġermaniża BEK (Barmer Ersatzkasse), li kienet il-kumpanija tal-
assigurazzjoni tiegħu qabel l-1989, iżda t-talba tiegħu ġiet miċħuda għaliex il-JSIS ġiet 
ikkunsidrata li hija assigurazzjoni privata. Il-petizzjonant jargumenta li l-Gwida tal-Uffiċċju 
tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali (PMO) għall-Irtirar - 2008 tgħid li 
l-aġenti kuntrattwali tal-KE jistgħu jiġu koperti minn JSIS jekk ikunu ilhom impjegati għal 
tliet snin, filwaqt li r-Regoli tal-Persunal tal-Kummissjoni jistipulaw li Aġent Kuntrattwali 
jrid ikun ilu ħadem għal aktar minn tliet snin. Skont il-petizzjonant huwa kellu fiduċja fil-
gwida tal-PMO u ma għażilx li jtawwal il-kuntratt tiegħu mal-Kummissjoni. Huwa
jikkunsidra li huwa inġust li hu jinsab f’sitwazzjoni fejn jeħtieġ jingħaqad ma’ assigurazzjoni 
privata li se tiswieh madwar EUR 400 fix-xahar filwaqt li l-pensjoni tiegħu hija ta’ EUR 900.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Ġunju 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.
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Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-informazzjoni pprovduta fil-Gwida għall-Irtirar mhix preċiża
biżżejjed. Din il-Gwida bħalissa qed tiġi rriveduta sabiex jissewwa kulma jista’ jikkawża 
diżgwid.

Il-Kummissjoni tixtieq ukoll tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li fil-każijiet kollha ta’ tilwim, ir-
Regolamenti tal-Persunal jieħdu preċedenza fuq dokumenti interni li ma jservux biex 
jipprovdu informazzjoni vinkolanti. Hemm stqarrija ċara dwar dan fil-Gwida għall-Irtirar, li 
tgħid: “Fil-każ ta’ disputa, l-uniċi testi awtentiċi huma r-Regolamenti tal-Persunal tal-
Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kundizzjonijiet tax-Xogħol tal-Aġenti l-Oħra tal-
Komunitajiet Ewropej.” 

Barra minn hekk, ta’ min wieħed jikkunsidra li l-petizzjonant stess jispjega li kien konxju ta’ 
dak li jistipolaw ir-Regolamenti tal-Persunal f’dan ir-rigward.

U fl-aħħar, il-petizzjonant jargumenta li ma għażilx li jestendi l-kuntratt tiegħu peress li kien 
konvint li l-kuntratt tiegħu ta’ tliet snin kien jagħtih id-dritt għall-benefiċċji tal-JSIS malli 
jirtira. Fil-fatt, għandu jkun enfasizzat li ma ġiex offrut tiġdid tal-kuntratt tiegħu peress li ma 
kienx għadda b’suċċess mill-eżami CAST RELEX, li kien prerekwiżit biex dan jiġġedded. 
Għaldaqstant, l-argument tal-petizzjonant f’dan il-kuntest ma jagħmilx sens.

Il-Kummissjoni tixtieq tisħaq fuq il-fatt li l-każ tal-petizzjonant mhuwiex wieħed iżolat. L-
Artikolu 95 tal-Kundizzjonijiet tax-Xogħol tal-Aġenti l-Oħra tal-Komunitajiet Ewropej 
(CEOS) jeżiġi li l-impjegat ikun ħadem b’kuntratt ta’ aġent kuntrattwali jew tip ieħor ta’ 
kuntratt li jipprevedi kopertura obbligatorja mill-JSIS għal perjodu itwal minn tliet snin. 
Għaldaqstant, is-sbatax-il sena tiegħu bħala espert individwali mhumiex qed jittieħdu 
inkonsiderazzjoni għal dawn il-finijiet. 

Konklużjonijiet

Wara kunsiderazzjoni ta’ dawn l-elementi u f’konformità mal-Artikolu 95 tas-CEOS, mhux 
possibbli t-tiġdid tal-kopertura mill-JSIS fiċ-ċirkostanzi msemmija. Malli rtira, il-petizzjonant 
irċieva ċertifikat li jikkonferma li l-JSIS la hija sistema pubblika u lanqas kumpanija privata 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa, iżda li kien hemm kopertura obbligatorja matul il-perjodu tal-
kuntratt tal-membru mal-Kummissjoni Ewropea. Dan iċ-ċertifikat għandu jagħtih il-
possibilità li jiġi aċċettat mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sigurtà sas-saħħa, li huma konxji tal-
kuntest.


