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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1644/2012, imressqa minn Alberto Puglia, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar problemi bl-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħu fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa Taljan iżda jirrisiedi fil-Ġermanja. Huwa jirċievi pensjonijiet kemm tal-
Ġermanja kif ukoll tal-Italja. Il-petizzjonant applika għal assigurazzjoni tas-saħħa mal-
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) f’Munich billi ssottometta l-Formola E121 Il-
petizzjonant ġie operat u rċieva rċevuta li kienet tgħid li ma kienx assigurat. Il-petizzjonant 
iqis li għandu jkun assigurat fil-Ġermanja u jispjega li l-awtoritajiet Ġermaniżi qed jiksru fost 
l-oħrajn ir-Regolamenti 883/2004 u 987/2009 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà 
soċjali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Il-Kummissjoni rċeviet ilment identiku mill-istess petizzjonant fit-30 ta’ Novembru 2012. Il-
petizzjonant ingħata spjegazzjonijiet dwar il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali, jiġifieri 
r-Regolamenti (KE) Nri 883/2004 u 987/2009 u r-regoli li jirregolaw il-kura tas-saħħa għal 
pensjonanti doppji taħt din il-liġi.

Għaldaqstant, fuq il-bażi tal-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, il-pensjonant 
f’sitwazzjoni bħal tal-petizzjonant huwa intitolat għal benefiċċji tas-saħħa kollha in natura, 
ipprovduti taħt il-leġiżlazzjoni tal-Istat fejn jgħix. Biex jirċievi kura tas-saħħa fl-Istat Membru 
ta’ residenza taħt ir-regoli tal-UE, il-pensjonant jeħtieġ jirreġistra mal-istituzzjoni tal-pajjiż ta’ 
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residenza b’formola E121 (issa l-formola S1) maħruġa mill-istituzzjoni kompetenti fl-Istat 
Membru ta’ assigurazzjoni. Għall-benefiċċji rċevuti fl-Istat ta’ residenza, l-istituzzjoni tal-
Istat Membru ta’ residenza għandha tiġi rimburżata mill-istituzzjoni kompetenti fl-Istat ta’ 
assigurazzjoni (f’konformità mal-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004).

Fid-dawl tar-regoli ta’ hawn fuq, ġie konkluż mill-Kummissjoni li l-Ġermanja applikat ir-
regoli tal-UE b’mod ħażin fil-każ tal-petizzjonant. Peress li inizjalment hija responsabbiltà 
tal-Istati Membri li jiżguraw l-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-UE, il-Kummissjoni 
kkuntattjat lill-awtoritajiet Ġermaniżi biex titlob kjarifiki dwar il-prattika applikata fir-rigward 
tal-petizzjonant.

Fir-risposta tagħhom tat-3 ta’ Lulju 2013, l-awtoritajiet Ġermaniżi ammettew li l-liġi tal-UE 
ġiet applikata b’mod ħażin fil-każ tal-petizzjonant u infurmat li sadanittant, il-formola S1 
ippreżentata mill-petizzjonant ġiet rikonoxxuta mill-istituzzjoni Ġermaniża. L-awtoritajiet 
Ġermaniżi infurmaw ukoll li l-proċedura nazzjonali fir-rigward tar-reġistrazzjoni għall-kura 
tas-saħħa b’formola S1 minn persuni li jirċievu pensjoni minn żewġ Stati Membri bħalissa 
qed tiġi riveduta. Il-petizzjonant ġie infurmat ukoll mill-Kummissjoni bl-informazzjoni 
pprovduta mill-awtoritajiet Ġermaniżi. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma rċevietx ilmenti oħra ta’ natura simili fir-rigward tal-Ġermanja. Is-
sitwazzjoni tal-petizzjonant tidher li tikkonċerna każ individwali aktar milli applikazzjoni 
ġenerali b’mod ħażin tal-liġi tal-UE mill-Ġermanja. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma tara 
ebda element li jiġġustifika l-ftuħ ta’ proċedura ta’ ksur kontra l-Ġermanja. Il-Kummissjoni 
tqis li l-każ tal-petizzjonant issolva b’mod pożittiv u jista’ għalhekk jitqies magħluq.


