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l-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa intraprenditur indipendenti u jrid jikkanċella l-assigurazzjoni tas-saħħa 
tiegħu. Però, huwa ma jistax jagħmel dan minħabba li fil-Ġermanja huwa obbligatorju li 
jkollok assigurazzjoni tas-saħħa. Il-petizzjonant jistqarr li huwa se jispiċċa jfalli jekk ikollu 
jħallas il-primjums u t-taħrika talli ma ħallasx. Huwa joġġezzjona għall-assigurazzjoni tas-
saħħa obbligatorja. Huwa jistqarr li l-gvern inkoraġġih jikkommetti frodi (Eingehungsbetrug) 
billi ġiegħlu jieħu polza ta’ assigurazzjoni meta kien jaf li hu ma kienx se jkollu dħul fiss u 
probabbilment ma jkunx jista’ jħallas il-primjums.Il-petizzjonant jemmen li d-drittijiet tal-
bniedem tiegħu u ta’ dawk il-1.4 miljun Ġermaniżi oħrajn qed jiġu miksura minħabba l-
parteċipazzjoni obbligatorja fi skema ta’ assigurazzjoni tas-saħħa li ma jistgħux iħallsu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-27 ta' Frar 2013

Il-liġijiet tal-Unjoni fil-qasam tas-sigurtà soċjali jipprevedu l-koordinazzjoni u mhux l-
armonizzazzjoni ta’ skemi tal-assigurazzjoni soċjali. Id-dritt tal-UE ma jillimitax is-setgħa tal-
Istati Membri li jiddeterminaw id-dettalji tas-sistemi tas-sigurta soċjali tagħhom u, fin-nuqqas 
ta’ armonizzazzjoni fil-livelll tal-UE, huwa kompitu tal-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru li 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li bihom jingħataw benefiċċji tas-sigurtà soċjali, il-
kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà, il-mod li bih jiġu kkalkulati dawn il-benefiċċji u kemm għandu 
jitħallas bħala kontribuzzjoni.
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Madankollu, huma u jeżerċitaw dik is-setgħa, l-Istati Membri jeħtiġilhom jirrispettaw il-
liġijiet tal-UE u, b’mod partikolari, id-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema, il-liberta ta' kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jmur joqgħod fit-territorju tal-
Istati Membri u d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali. Ir-Regolament jistabbilixxi regoli u prinċipji 
komuni li l-awtoritajiet nazzjonali kollha jeħtieġ li jirrispettawhom huma u japplikaw il-
liġijiet nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi tal-ugwaljanza ta’ trattament u tan-nondiskriminazzjoni. 
B’hekk jiżguraw li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti ma taffettwax 
ħażin persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ moviment liberu fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Rigward l-aċċess tal-ħaddiema migranti għall-assigurazzjoni tal-mard, l-Artikolu 11 tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali 
jistabbilixxi l-leġiżlazzjoni applikabbli fis-sitwazzjonijiet konkreti għal kategoriji differenti 
ta’ persuni. Skont l-Artikolu 11(3)(a), persuna li twettaq attività bħala persuna li taħdem għal 
rasha fi Stat Membru għandha tkun soġġetta għal-leġiżlazzjoni ta' dak l-Istat Membru. L-
Artikolu 4 ta’ dak ir-Regolament jiddikjara li persuni li għalihom japplika dak ir-Regolament 
għandhom igawdu l-istess benefiċċji u għandhom ikunu soġġetti għall-istess obbligi taħt il-
leġiżlazzjoni ta' kull Stat Membru daqs li kieku kienu ċittadini ta' dak l-Istat Membru.

Għandu jiġi nnutat, madankollu, li r-regoli ta’ koordinazzjoni tal-UE msemmija hawn fuq 
japplikaw biss f’sitwazzjonijiet transkonfinali li ma jkunux minn kull lat limitati għal Stat 
Membru waħdieni. F’sitwazzjoni fejn ċittadin qatt ma eżerċita d-dritt tiegħu ta’ moviment 
liberu, huwa soġġett għal-leġiżlazzjoni nazzjonali tas-sigurtà soċjali speċifika għal dak l-Istat 
Membru. 

F’dak li jirrigwarda s-sistemi tas-saħħa, l-Artikolu 168 tat-TFUE jiddikjara li l-Istati Membri 
huma responsabbli “fir-rigward tad-definizzjoni tal-politika tas-saħħa tagħhom, kif ukoll l-
organizzazzjoni u l-għoti ta' servizzi tas-saħħa u tal-kura medika” (minkejja li l-Qorti tal-
Ġustizzja ħadet il-pożizzjoni li, fl-eżerċizzju ta’ dawk ir-responsabbiltajiet, l-Istati Membri 
jeħtiġilhom jirrispettaw il-liġijiet tal-UE, b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar il-libertà 
ta’ forniment ta’ servizzi li jipprojbixxu lill-Istati Membri milli jintroduċu jew iżommu 
restrizzjonijiet mhux ġustifikati fuq l-eżerċizzju ta’ dik il-libertà fis-settur tal-kura tas-saħħa1). 

Dwar il-kompatibbiltà tas-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE, għandu jiġi nnutat li l-Karta ma tapplikax għal kull sitwazzjoni ta’ ksur 
allegat tad-drittijiet fundamentali. Skont l-Artikolu 51(1) tagħha, il-Karta tapplika għall-Istati 
Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, l-
Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li “d-dispożizzjonijiet [tal-Karta] 
m'għandhom bl-ebda mod jestendu l-kompetenzi tal-Unjoni kif definiti mit-Trattati”, 
Għaldaqstant, sitwazzjonijiet purament interni marbuta mal-organizzazzjoni tas-sistema 
nazzjonali ta’ sigurtà soċjali mhumiex soġġetti għall-iskrutinju tal-konformità tagħhom mal-
Karta.

                                               
1 Ara inter alia l-Każ C-372/04 Watts, ECR [2006] I-04325, paragrafu 92 u l-każistika 
msemmija hemmhekk.
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Konklużjonijiet
Is-servizzi tal-Kummissjoni jqisu li d-dritt Ġermaniż ma fihx elementi li jiksru l-liġijiet tal-
UE. L-Istati Membri huma liberi li jiddeterminaw id-dettalji tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali 
tagħhom u tal-politika tas-saħħa tagħhom. Dment li ma jkun hemm l-ebda element 
transkonfinali, il-liġijiet tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali, 
partikolarment ir-Regolament (KE) Nru 883/2004, mhumiex applikabbli. Dment li 
sitwazzjoni ma tinvolvix l-applikazzjoni tal-liġijiet tal-UE, il-K a r t a  tad-Drittijiet 
Fundamentali mhijiex applikabbli.


