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Suġġett: Petizzjoni 1521/2008, imressqa minn Justinus A. Linskens, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar problemi rigward il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali mill-
Ġermanja u l-Olanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ibati minn marda awtoimmuni u issa, bħala ex ħaddiem transkonfinali bejn il-
Ġermanja u l-Olanda, għandu problemi dwar ir-responsabilità għal benefiċċji tas-sigurtà 
soċjali. Madankollu, il-petizzjonant ma jagħtix eżempji konkreti tal-problemi li qed 
jesperjenza.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprovdi koordinazzjoni u mhux armonizzazzjoni 
tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru huwa liberu li jiddetermina d-
dettalji tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tiegħu stess, inklużi liema benefiċċji għandhom jiġu 
provduti, il-kundizzjonijiet tal-eleġibilità, kif dawn il-benefiċċji jiġu kkalkulati u kemm 
għandhom jitħallsu kontribuzzjonijiet. Il-liġi tal-UE, b’mod partikolari r-Regolamenti (KE) 
Nru 883/2004 u Nru 987/2009, tistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu 
osservati mill-awtoritajiet nazzjonali kollha meta tiġi applikata l-liġi nazzjonali. Dawn ir-
regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji 
bażiċi tal-ugwaljanza fit-trattament u n-nondiskriminazzjoni. 
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Is-servizzi tal-Kummissjoni kkuntattjaw lill-awtoritajiet Olandiżi sabiex ikomplu jiċċaraw il-
kwistjoni. L-awtoritajiet Olandiżi wieġbu li l-istituzzjoni kompetenti Olandiża, l-Aġenzija tal-
Assigurazzjoni tal-Impjegati Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV eżaminat 
il-każ tal-petizzjonant bir-riżultat li l-UWV issa qed tħallas il-benefiċċji ta’ inkapaċità b’rata 
sħiħa lill-petizzjonant.

Huwa possibbli li l-petizzjoni kienet imħeġġa mill-fatt li, dak iż-żmien, il-petizzjonant ma 
kien irċieva ebda ittra relatata mill-istituzzjoni kompetenti Olandiża, minħabba li l-
korrispondenza mibgħuta lill-petizzjonant bi żball intbagħtet f’indirizz l-Olanda minflok fl-
indirizz korrett fil-Ġermanja. L-UWV Olandiża żgurat li dan l-iżball ġie rranġat minn dak iż-
żmien.

Konklużjoni

Wara l-informazzjoni li waslet mill-awtoritajiet Olandiżi, is-servizzi tal-Kummissjoni 
jikkunsidraw li l-problemi tal-petizzjonant rigward l-intitolamenti tas-sigurtà soċjali ssolvew, 
u għalhekk, m’hemm l-ebda ksur tal-liġi tal-UE.


