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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1753/2008, imressqa minn V. T. L. (ta’ nazzjonalità Spanjola), dwar l-
assigurazzjoni Ġermaniża kontra l-mard.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li kienet taħdem fil-Ġermanja u li għandha pensjoni Ġermaniża, tilmenta li 
hija obbligata li tkompli tħallas l-assigurazzjoni Ġermaniża kontra l-mard (li l-ħlas tagħha 
jitnaqqas direttament mill-pensjoni tagħha) minkejja li biddlet il-pajjiż ta’ residenza tagħha 
mill-Ġermanja għal Spanja, fejn tingħatalha kura tas-saħħa mingħajr ħlas.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 30 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 19 Ġunju 2009.

Ir-Regolament (KE) Nru 1408/71 jikkoordina l-iskemi tas-sigurtà soċjali nazzjonali tal-Istati 
Membri u jistipula fl-Artikolu 28 li pensjonant li għandu biss pensjoni minn Stat Membru 
wieħed, jibqa’ assigurat kontra l-mard fl-Istat Membru li jagħtih pensjoni, anke jekk imur fi 
Stat Membru differenti. Fl-Istat Membru ta‘ residenza l-ġdid, il-pensjonant ikun intitolat 
għall-benefiċċji tal-mard skont il-leġiżlazzjoni ta’ dan l-Istat Membru u l-ispejjeż jitħallsu 
mill-istituzzjoni tal-Istat Membru li jħallas il-pensjoni. Dan ifisser li l-istituzzjoni tal-Istat 
Membru li tħallas il-pensjoni eventwalment tħallas lura lill-istituzzjoni li tipprovdi l-
benefiċċji, l-ispejjeż għal dawn il-benefiċċji fuq il-bażi ta’ somma globali li hija l-eqreb 
possibbli għan-nefqa annwali mġarrba ( L-Artikolu 95 tar-Regolament 574/72).

Din il-proċedura skont l-Artikolu 28 għandha żewġ objettivi.
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 L-ewwel objettiv għandu jkun ikkunsidrat fuq il-bażi tal-liġi nazzjonali tal-Istati 
Membri. Il-proċedura ma tippermettix li pensjonanti jkunu affiljati mal-iskema tal-
assigurazzjoni kontra l-mard jekk dawn il-pensjonanti ma jkollhomx rabtiet preċedenti 
mal-Istat (per eżempju, xogħol, residenza jew pensjoni). Bl-istess mod, skont il-liġi 
nazzjonali biss, b’mod ġenerali, il-pensjonanti ma jibqgħux koperti kontra l-mard jekk 
ma jibqgħux jgħixu fl-istat li jħallsilhom il-pensjoni. Ir-Regolament 1408/71 għalhekk 
jiżgura li pensjonant ma jitħallhiex mingħajr l-ebda assigurazzjoni li tipproteġih kontra 
l-mard jekk jiddeċiedi li jmur fi Stat Membru ieħor.

 It-tieni objettiv jassigura prinċipju fundamentali tal-liġi tal-UE, jiġifieri, il-prinċipju 
tan-nuqqas ta  diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ nazzjonalità fl-Istat Membru ta’ 
residenza l-ġdid minħabba li l-pensjonant se jirċievi benefiċċji tal-mard f’dak l-Istat 
bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini ta’ dan l-istat. 

Dan l-objettiv jevita wkoll problema prattika ħafna għall-fornituri tal-kura tas-saħħa: 
B’27 Stat Membru, huwa impossibbli li wieħed ikun jaf liema trattament mediku huwa 
kopert mill-assigurazzjoni ta’ Stat Membru. Għalhekk, il-fornituri tal-kura tas-saħħa 
jittrattaw lil kull persuna assigurata skont il-leġiżlazzjoni li huma jafu, anke lil dawk li 
huma assigurati fi Stat Membri ieħor.

L-Artikolu 33 tar-Regolament 1408/71 barra minn hekk jippermetti lill-Istat Membru li huwa 
responsabbli għall-ispejjeż tal-kura tas-saħħa provduti lil pensjonant li ma jgħix f’dak l-istat 
membru, biex inaqqas mill-pensjoni li huwa jħallas lill-persuna kkonċernata biex dan it-
tnaqqis jikkumpensa għall-ispejjeż tal-kura tas-saħħa. Dan it-tnaqqis jiġi kkalkulat skont il-
leġiżlazzjoni tal-Istati Membri kkonċernati. 

Minn dawn id-dispożizzjonijiet jidher li l-petizzonanta li qed tirċievi pensjoni Ġermaniża, hija 
intitolata fi Spanja għal kura tas-saħħa skont il-leġiżlazzjoni Spanjola (tariffi u proċeduri) iżda 
f’isem il-Ġermanja. Il-Ġermanja għandha dritt tnaqqas il-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni 
kontra l-mard mill-pensjoni li tħallas lill-petizzjonanta.

Konklużjonijiet
Is-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonanta hija konformi ma’ dispożizzjonijiet eżistenti tal-
UE.


