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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1121/2011 imressqa minn Hans-Peter Oppinger, ta’ 
ċittadinanza Ġermaniża, dwar id-dritt tiegħu – bħala membru rtirat tal-forzi 
armati Ġermaniżi – li jkollu kopertura tal-assigurazzjoni tas-saħħa fi Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant irtira mill-forzi armati Ġermaniżi fl-2004 u mar jgħix Franza. Is-sistema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa għall-membri tal-forzi armati Ġermaniżi tidher li hija speċifika ħafna 
u milli jidher ma tħallix lok għad-dritt tal-kopertura tal-assigurazzjoni tas-saħħa ordinarja fi 
Franza. L-awtoritajiet Ġermaniżi jirrifjutaw milli jipprovdulu l-Formola S1. Minflok huwa ġie 
obbligat jissieħeb ma’ sistema speċjali u jħallas kontribuzzjonijiet sinjifikanti kull tliet xhur.
Huwa qed jitlob lill-Parlament biex jgħinu jgawdi l-istess drittijiet bħaċ-ċittadini l-oħra li 
għexu u ħadmu fil-Ġermanja u li rtiraw fi Franza.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Ġeneralment, il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprovdi għall-koordinazzjoni u 
mhux għall-armonizazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Il-liġi tal-UE ma tillimitax is-setgħa 
tal-Istati Membri li jorganizzaw l-iskemi tas-sigurtà soċjali tagħhom u hija l-leġiżlazzjoni ta' 
kull Stat Membru li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthomil-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
huma mogħtija u/jew rimborsati. Madankollu, meta jeżerċitaw dik is-setgħa, l-Istati Membri 
għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u, b'mod partikolari, mar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dawn ir-regoli jiżguraw li 
l-applikazzjoni tad-diversi leġiżlazzjonijiet nazzjonali tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-
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trattament ugwali u tan-nondiskriminazzjoni. 

Skont l-għarfien tal-Kummissjoni u kif iddikjarat mill-petizzjonant, ir-reġim ta' assigurazzjoni 
tas-saħħa għal impjegati tal-forzi armati fil-Ġermanja jikkorrispondi mar-reġim għal impjegati 
maċ-ċivil f'dak l-Istat Membru. Il-Ġermanja għandha skema speċjali għal mard applikabbli 
għal impjegati maċ-ċivil imniżżla fl-Anness 2 għar-Regolament (KE) Nru 987/2009. Dan l-
Anness jelenka skemi speċjali applikabbli għal impjegati maċ-ċivil li huma esklużi mill-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relevanti tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, inklużi d-
dispożizzjonijiet dwar il-benefiċċji tal-mard mhux finanzjarji. Konsegwentament, dawn id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tal-UE ma japplikawx għall-iskema ta' assigurazzjoni kontra l-mard 
għas-servizzi militari fil-Ġermanja. Għal dawn ir-raġunijiet, mhuwiex possibbli li tinkiseb il-
formola S1 f'termini ta' regoli ta' koordinazzjoni tal-UE sabiex issir reġistrazzjoni mal-
istituzzjoni tal-assigurazzjoni tal-kura tas-saħħa fi Franza.

Madankollu, il-Kummissjoni kienet informata mill-Ġermanja li l-iskema speċjali għal mard 
applikabbli għal impjegati maċ-ċivil hija ta' benefiċċju għall-persuni assigurati hemmhekk. 
Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, l-istituzzjoni Ġermaniża għall-
assigurazzjoni tas-saħħa għal impjegati maċ-ċivil tassumi r-rimborż tal-ispejjeż tal-kura tas-
saħħa li sseħħ fi Stati Membri oħra tal-UE li japplikaw it-tariffi Ġermaniżi tar-rimborż. Dan 
ir-rimborż għandu jkun ġeneralment aktar favorevoli għall-persuni assigurati taħt din is-
sistema milli kieku kienu applikati r-regoli ta' koordinazzjoni tal-UE. 

Ir-regoli tal-UE għall-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali ma jirregolawx il-każ preżenti. Il-
petizzjonant huwa suġġett għall-iskema speċjali għal mard fil-Ġermanja imniżżla fl-Anness 2 
għar-Regolament (KE) Nru 987/2009 u għalhekk, hija eskluża mill-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet dwar il-mard fir-Regolament (KE) Nru 883/2004. Madankollu, għall-
għarfien tal-Kummissjoni, il-petizzjonant għandu jiġi żgurat rimborż tal-ispejjeż tal-kura tas-
saħħa li rċieva hu u l-familja tiegħu fi Stati Membri oħra taħt l-iskema speċjali għal mard għal 
impjegati maċ-ċivil skont it-tariffi li jistgħu ikunu ta' spiss iktar favorevoli għal petizzjonant 
milli fil-każ tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004.


