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Petizzjoni 0315/2006 minn Antonia Millmann (Ġermaniża), dwar it-tnaqqis taż-
'Zorgverzekering' mill-pensjoni tagħha mill-Olanda

1. Taqsira tal-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni għandha assigurazzjoni fuq is-saħħa fil-Ġermanja, iżda tirċievi l-
pensjoni tagħha mill-Olanda, iżda għal xi xhur dik hekk imsejħa 'Zorgverzekering' 
(kontribuzzjoni għall-kura tas-saħħa) tnaqqsitilha minn din il-pensjoni.  Meta ċċekkjat mal-
kumpanija ta’ l-assigurazzjoni fuq is-saħħa tagħha fil-Ġermanja, qalulha li hija kellha 
assigurazzjoni fuq is-saħħa fil-Ġermanja biss. Ir-rikjesti għall-informazzjoni tagħha fl-Olanda 
għadhom sa issa ma tweġbux b’mod sodisfaċenti.  Hija m’hijiex żgura jekk hux possibbli li 
jkollha assigurazzjoni fuq is-saħħa f’żewġ pajjiżi u tistaqsi biex din il-materja tiġi eżaminata.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Settembru 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
taħt ir-Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Diċembru 2006.

I. Sfond/Taqsira tal-fatti/Storja
Dik li ressqet il-petizzjoni hija ċittadina Ġermaniża u tgħix fil-Ġermanja. Hija ilha assigurata 
kontra l-mard fil-Ġermanja (AOK Hessen) sa mill-1967. Hija tirċievi pensjoni mill-Olanda. 
Mill-1 ta’ Jannar 2006, l-awtoritajiet Olandiżi bdew jagħmlu tnaqqis għall-assigurazzjoni 
kontra l-mard mill-pensjoni ta’ l-Olanda ta’ dik li għamlet il-petizzjoni.

II. L-ilment
Dik li ressqet il-petizzjoni tistaqsi jekk hux possibbli li hija tkun assigurata kontra l-mard 
f’żewġ pajjiżi, fil-Ġermanja kif ukoll fl-Olanda. Skond l-informazzjoni li rċeviet mill-
istituzzjoni Ġermaniża ta’ l-assigurazzjoni kontra l-mard tagħha, hija assigurata fil-Ġermanja. 
Madankollu t-tiftix tagħha fl-Olanda ma tweġibx b’mod sodisfaċenti.
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III. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar l-argumenti ta’ dik li ressqet il-petizzjoni
Mill-1 ta’ Jannar 2006, daħlet fis-seħħ il-liġi l-ġdida Olandiża dwar l-assigurazzjoni kontra l-
mard. Din il-liġi tintroduċi skema statutarja ġdida ta’ l-assigurazzjoni kontra l-mard li tapplika 
ta’ bilfors għall-persuni kollha li jgħixu jew li jaħdmu fl-Olanda. Din l-iskema l-ġdida ta’ l-
assigurazzjoni kontra l-mard tabolixxi d-distinzjoni li kien hemm qabel taħt il-leġiżlazzjoni 
Olandiża bejn l-iskema statutarja ta’ l-assigurazzjoni kontra l-mard (Ziekenfondswet), li 
kienet tapplika biss għall-persuni li d-dħul tagħhom kien anqas minn ċertu livell, u l-
assigurazzjoni kontra l-mard privata, li kienet tapplika għall-persuni li m’humiex koperti miż-
Ziekenfondswet.

Il-liġi l-ġdida Olandiża dwar l-assigurazzjoni kontra l-mard taqa’ taħt l-iskop tar-Regolament 
tal-Kunsill 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni 
impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li 
jiċċaqalqu fil-Komunità1.

Dan ir-Regolament u r-Regolament 574/72 għall-implimentazzjoni tiegħu ma jibdlux l-iskemi
nazzjonali tas-sigurtà soċjali eżistenti b’sistema Ewropea waħdanija. Aktar milli jarmonizzaw 
l-iskemi tas-sigurtà soċjali, huma jipprovdu għal koordinazzjoni sempliċi ta’ dawn is-sistemi 
nazzjonali. Fi kliem ieħor, kull Stat Membru huwa liberu li jiddetermina d-dettalji ta’ l-iskema 
nazzjonali tiegħu tas-sigurtà soċjali, jiġifieri min huwa assigurat taħt il-leġiżlazzjoni ta’ 
pajjiżu, liema benefiċċji jingħataw u taħt liema kundizzjonijiet, kif jiġu kkalkulati dawn il-
benefiċċji u kemm kontribuzzjonijiet għandhom jitħallsu. Ir-Regolament 1408/71 u r-
Regolament 574/72 għall-implimentazzjoni tiegħu jistabbilixxu regoli u prinċipji komuni li 
għandhom ikunu osservati meta tiġi applikata l-liġi nazzjonali.

Ir-Regolament 1408/71 jistabbilixxi sett ta’ regoli li jiddeterminaw id-drittijiet għall-kura tas-
saħħa tal-pensjonanti li jirċievu aktar minn pensjoni waħda jew li qegħdin jgħixu barra l-Istat 
Membru li jħallas il-pensjoni. Dawn ir-regoli jiddeterminaw ukoll liema Stat Membru huwa 
finanzjarjament responsabbli għall-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija lill-pensjonant.

Skond l-Artikolu 27 tar-Regolament 1408/71, pensjonant li jirċievi żewġ pensjonijiet jew 
aktar inkluża l-pensjoni mill-Istat Membru tar-residenza, huwa intitolat għall-kura tas-saħħa 
taħt il-leġiżlazzjoni ta’ l-Istat Membru tar-residenza. L-Istat Membru tar-residenza huwa 
finanzjarjament responsabbli għall-ispejjeż tal-kura tas-saħħa u jaf inaqqas il-
kontribuzzjonijiet għall-assigurazzjoni kontra l-mard mill-pensjoni li jħallas.

L-Artikolu 28 tar-Regolament 1408/71 jistipula li pensjonant li jirċievi pensjoni minn Stat 
Membru iżda jgħix fi Stat Membru ieħor huwa intitolat għall-benefiċċji mhux monetarji tal-
mard skond il-leġiżlazzjoni ta’ l-Istat Membru tar-residenza, iżda a skapitu ta’ l-istituzzjoni 
ta’ l-Istat Membru li jħallas il-pensjoni. Din l-istituzzjoni ta’ l-aħħar tirrifondi lill-istituzzjoni 
ta’ l-Istat tar-residenza l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa pprovduta lill-pensjonant. F’din is-
sitwazzjoni, ir-Regolament 1408/71 iħalli lill-Istat Membru li jħallas il-pensjoni u li huwa 
finanzjarjament responsabbli għall-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li jimponi kontribuzzjonijiet.

  
1ĠU L 149 tal-5.7.1971 – l-aħħar verżjoni konsolidata: ĠU L 28 tat-30/1/1997.
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Dan ifisser li jekk dik li ressqet il-petizzjoni tirċievi pensjoni kemm mill-Ġermanja kif ukoll 
mill-Olanda, japplika l-Artikolu 27 tar-Regolament 1408/71. F’din is-sitwazzjoni, l-
awtoritajiet Olandiżi ma jistgħux inaqqsu mill-pensjoni tagħha ta’ l-Olanda kontribuzzjonijiet 
għall-assigurazzjoni kontra l-mard ta’ l-Olanda. Madankollu, jekk dik li ressqet il-petizzjoni
tirċievi biss pensjoni mill-Olanda, l-Olanda hija, skond l-Artikolu 28 tar-Regolament 1408/71, 
finanzjarjament responsabbli għall-kura tas-saħħa pprovduta lilha u, bħala konsegwenza, tista’ 
timponi kontribuzzjonijiet għall-assigurazzjoni kontra l-mard.

Ma jsegwix ċar mill-ittra ta’ dik li ressqet il-petizzjoni jekk hija hix qiegħda tirċievi pensjoni 
mill-Ġermanja. Għalhekk, il-Kummissjoni se tikkuntattja l-awtoritajiet Olandiżi u tistaqsihom 
biex jivverifikaw dan l-element.

IV. Konklużjonijiet
Il-Kummissjoni tinforma lill-PE bir-riżultati ta’ l-eżami tagħha wara li tkun irċeviet l-
informazzjoni mitluba.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

Wara l-petizzjoni tas-Sinjura Millmann, ċittadina Ġermaniża li tgħix fil-Ġermanja u li 
qiegħda tirċievi pensjoni mill-Olanda u li lmentat li l-awtoritajiet Olandiżi kull xahar 
inaqqsulha l-kontribuzzjonijiet għall-mard mill-pensjoni tax-xjuħ tagħha li tirċievi mill-
Olanda, is-servizzi tal-Kummissjoni kkuntattjaw l-awtoritajiet Olandiżi.

Fl-ittra tagħhom, huma talbu lill-awtoritajiet Olandiżi biex jivverifikaw għal-liema 
leġiżlazzjoni (il-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali Ġermaniża jew dik Olandiża) dik li 
ressqet il-petizzjoni hija soġġetta, hekk kif id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 1408/71 (l-
Artikolu 27) jistipulaw li pensjonant li jirċievi pensjoni minn 2 Stati Membri jew aktar inkluż 
l-Istat Membru tar-residenza, huwa intitolat għall-kura tas-saħħa taħt il-leġiżlazzjoni ta’ l-Istat 
Membru tar-residenza.

Fit-tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet Olandiżi qalu li l-istituzzjoni kompetenti Olandiża 
stabbilixxiet li dik li ressqet il-petizzjoni hija intitolata għall-kura tas-saħħa a skapitu tal-
Ġermanja. B’konsegwenza l-istituzzjoni kompetenti Olandiża waqqfet it-tnaqqis tal-
kontribuzzjonijiet għall-assigurazzjoni kontra l-mard mill-pensjoni tas-Sinjura Millmann u se 
tirrifondilha l-ammont li tnaqqas b’mod inkorrett mill-pensjoni tagħha.


