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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1715/2008, imressqa minn Thomas Stange, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-allegat nuqqas ta’ konformità min-naħa tal-awtoritajiet 
Ġermaniżi u Olandiżi mad-Direttiva (KEE) Nru 1408/71 dwar l-
applikazzjoni ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa Ġermaniż li jgħix fil-Ġermanja, iżda li qabel kien impjegat fl-Olanda, 
fejn hu ma setax jibqa’ jaħdem wara li kellu inċident fuq il-post tax-xogħol. Hu rċieva 
benefiċċju ta’ diżabilità mill-Olanda u għandu kopertura Olandiża tal-assigurazzjoni medika. 
L-ispejjeż mediċi li daħal fihom fil-Ġermanja huma rimborżati mill-assiguratur Olandiż għall-
fond Ġermaniż (AOK Hessen) fuq il-bażi tal-formola E-121. Il-mara u t-tfal tal-petizzjonant 
għandhom assigurazzjoni obbligatorja taħt l-istess polza. Matul ċertu perjodu (mill-1/5/2006 
sal-31/3/2008) il-mara tiegħu rċeviet benefiċċju Ġermaniż tas-sigurtà soċjali (ALG II). Skont 
l-AOK dan kien ifisser li hi kienet koperta b’mod obbligatorju minn skema Ġermaniża tal-
assigurazzjoni medika. Minkejja dan, l-awtorità Ġermaniża li qiegħda tħallas il-benefiċċji tal-
ALG II irrifjutat li taċċettaha u li tittrasferilha l-flus, minħabba li ntqal li kienet assigurata fl-
Olanda permezz tar-raġel tagħha. Skont il-petizzjonant fl-aħħar mill-aħħar hi ġiet aċċettata 
mill-iskema Ġermaniża tal-assigurazzjoni, taħt pressjoni mill-AOK, b’effett retroattiv sal-
1/5/2006. Dan ifisser li l-AOK kien qiegħed jirċievi flus mill-Olanda u mill-Ġermanja. Il-
petizzjonant iqis li dan huwa ksur tal-liġi applikabbli tal-Ewropa u tal-Ġermanja. 
Sussegwentement, l-AOK iddikjara li l-mara tal-petizzjonant ma kinitx assigurata wara l-
1/4/2008 u għandha tħallas lura l-ammont tal-ispejjeż tal-kura medika li hi rċeviet mill-AOK. 
Il-petizzjonant iħossu ddiskriminat mill-awtorità Ġermaniża u jitlob kjarifika u għajnuna. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Ġermaniż li jgħix biss fuq pensjoni Olandiża tad-diżabilità.
Jirrisjedi l-Ġermanja ma’ martu u mal-ħamest itfal tiegħu. Il-petizzjonant u l-familja tiegħu 
għandhom assigurazzjoni medika fil-Pajjiżi l-Baxxi. Mill-1 ta’ Mejju 2006 sal-31 ta’ Marzu 
2008, il-mara tal-petizzjonant kienet tirċievi benefiċċji tal-qgħad mill-Ġermanja 
(Grundsicherung für Arbeitssuchende - Arbeitslosengeld II (ALG II)). L-istituzzjoni 
Ġermaniża kompetenti “AOK Hessen” qieset li l-Ġermanja hija l-Istat Membru kompetenti 
għal persuna li qed tirċievi benefiċċji ALG II. Konsegwentement, permezz tal-formola E-108 
(notifika dwar is-suspensjoni jew l-irtirar tad-dritt għal benefiċċji mhux finanzjarji tal-mard u 
tal-maternità), l-istituzzjoni kompetenti Ġermaniża infurmat lill-istituzzjoni kompetenti tal-
Pajjiżi l-Baxxi li fir-rigward tal-kura tas-saħħa obbligatorja, il-mara tal-petizzjonant hija 
koperta mis-“CVZ Diegem” fil-Ġermanja.
Il-petizzjonant jilmenta li ma ġewx osservati r-regoli tal-UE fil-qasam tal-koordinazzjoni tal-
assigurazzjoni soċjali, ladarba martu kienet assigurata darbtejn: fil-Pajjiżi l-Baxxi u fil-
Ġermanja. Huwa jisfida t-tnaqqis ta’ kontribuzzjonijiet kuntrattwali għal martu matul il-
perjodu bejn l-1 ta’ Mejju 2006 u l-31 ta’ Marzu 2008 ladarba martu ma kienet inkluża fl-
ebda skema Olandiża tal-assigurazzjoni medika peress li matul dak l-istess perjodu ħadet 
preċedenza l-liġi Ġermaniża. Il-petizzjonant jitlob il-ħlas lura tal-kontribuzzjonijiet 
kuntrattwali li huwa ħallas lill-Bord tal-Assigurazzjoni tal-Kura tas-Saħħa tal-Pajjiżi l-Baxxi 
(CVZ) għal martu matul dak il-perjodu.

Barra minn hekk, il-petizzjonant jilmenta li l-istituzzjoni Ġermaniża “AOK Hessen”
irrikjediet li martu tħallas lura l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li hi rċeviet minkejja li ma kellhiex 
assigurazzjoni statutorja wara l-31 ta’ Marzu 2008, id-data li fiha skada d-dritt tagħha għall-
benefiċċji Ġermaniżi tal-qgħad (ALG).

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-liġi tal-UE fil-qasam tal-assigurazzjoni soċjali tipprovdi għall-koordinazzjoni tas-sistemi 
tal-assigurazzjoni soċjali, u mhux għall-armonizzazzjoni tagħhom. Dan ifisser li kull Stat 
Membru huwa liberu jiddetermina d-dettalji tas-sistema tiegħu tal-assigurazzjoni soċjali, 
inklużi n-natura tal-benefiċċji pprovduti, il-kundizzjonijiet ta’ eleġibilità, il-kalkolu ta’ dawn 
il-benefiċċji, u l-ammont tal-kontribuzzjoni li għandu jitħallas. Il-liġi tal-UE, u b’mod 
partikolari r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà 
soċjali, tistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom ikunu osservati mill-awtoritajiet 
nazzjonali kollha fl-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-
trattament indaqs u tan-nondiskriminazzjoni. 

Fir-rigward tal-kopertura tal-assigurazzjoni medika ta’ persuna li qed tirċievi pensjoni waħda, 
l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 jipprovdi li l-persuna pensjonanta u l-
membri tal-familja tagħha jkunu intitolati għall-kura medika fl-Istat Membru ta’ residenza, 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ta’ residenza. L-ispejjeż tal-kura medika jitħallsu mill-
Istat Membru li jħallas il-pensjoni. Ir-regoli ta’ koordinazzjoni jiżguraw li persuna u l-familja 
tagħha, li inkella ma kinux ikunu intitolati għal kura tas-saħħa fl-Istat Membru ta’ residenza, 
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xorta waħda jirċievu kura medika fl-Istat Membru ta’ residenza.

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-kwistjoni tal-kontribuzzjonijiet doppji li possibilment 
kellhom jitħallsu għall-mara tal-petizzjonant għall-perjodu li matulu rċeviet il-benefiċċji 
Ġermaniżi ALG II (mill-1 ta’ Mejju 2006 sal-31 ta’ Marzu 2008), l-impożizzjoni ta’ tali 
kontribuzzjonijiet doppji kienet tkun kuntrarja għar-regoli ta’ koordinazzjoni msemmija hawn 
fuq li jistabbilixxu l-prinċipji li jistipolaw li leġiżlazzjoni waħda biss tapplika u li ma 
jitħallsux kontribuzzjonijiet doppji.

Mistoqsija mill-Kummissjoni, l-awtoritajiet Ġermaniżi spjegaw li dak iż-żmien huma qiesu li 
min kien jirċievi l-benefiċċji Ġermaniżi ALG II kien ikollu assigurazzjoni obbligatorja fil-
Ġermanja u li japplika l-prinċipju li skontu d-dritt indipendenti tal-persuna għall-benefiċċji 
mhux finanzjarji jipprevala fuq id-dritt derivattiv li minnu tgawdi bħala membru tal-familja. 
Għaldaqstant, għall-perjodu li matulu kienet tirċievi benefiċċji Ġermaniżi ALG II, il-mara tal-
petizzjonant kellha bżonn kopertura tal-assigurazzjoni obbligatorja kif stabbilita mil-
leġiżlazzjoni Ġermaniża. Sabiex ikunu evitati l-kontribuzzjonijiet doppji, l-istituzzjoni 
Ġermaniża infurmat lill-istituzzjoni Olandiża bil-kompetenza tal-Ġermanja permezz tal-
formola E-108.

Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Olandiżi jikkjarifikaw is-sitwazzjoni fir-rigward tal-
kontribuzzjonijiet li skont l-Artikolu 69 tal-Liġi Olandiża dwar il-Kura Medika 
(Zorgverzekeringswet; minn hawn ’il quddiem: iz-“Zvw”) il-petizzjonant kellu jħallas għal 
martu. L-awtoritajiet tal-Pajjiżi l-Baxxi infurmaw lill-Kummissjoni li l-istituzzjoni Olandiża 
CVZ sadattant waslet għall-konklużjoni li matul il-perjodu mill-1 ta’ Mejju 2006 sal-31 ta’ 
Marzu 2008 l-petizzjonant ma kienx obbligat iħallas kontribuzzjonijiet skont l-Artikolu 69 
Zvw għal martu. L-awtoritajiet tal-Pajjiżi l-Baxxi qalu li l-petizzjonant se jingħata rimborż 
totali ta’ € 3 526.00, li jinkludi l-imgħax statutorju, li l-petizzjonant ġie mgħarraf, u li huma 
jitolbu skuża tad-dewmien fl-ipproċessar tal-fajl.

Fir-rigward tal-ilment li b’riżultat tiegħu l-istituzzjoni Ġermaniża “AOK Hessen” irrikjediet li 
l-mara tal-petizzjonant tħallas lura l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kienet irċeviet mingħajr ma 
tkun koperta mill-assigurazzjoni statutorja wara l-31 ta’ Marzu 2008, l-awtoritajiet Ġermaniżi 
wieġbu lill-Kummissjoni li ġiet imnedija proċedura ta’ ħlas lura, iżda li sadattant twaqqfet. 
Spjegaw li wara li skada ż-żmien għad-dritt tagħha għall-benefiċċji Ġermaniżi ALG II fil-31 
ta’ Marzu 2008, il-mara tal-petizzjonant irċeviet benefiċċji tal-kura medika mill-Ġermanja 
qabel mal-istituzzjoni Ġermaniża rċeviet il-formola E-121 (ċertifikat ta’ reġistrazzjoni għal 
persuna pensjonanta u l-membri tal-familja tagħha). Peress li t-trażmissjoni ta’ din il-formola 
mill-istituzzjoni Olandiża għal dik Ġermaniż ħadet ċertu ħin, l-istituzzjoni Ġermaniża, bi 
żball, qieset li ma kienx hemm kopertura tal-assigurazzjoni matul il-perjodu msemmi. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tqis li l-istituzzjonijiet Olandiżi u Ġermaniżi solvew il-kwistjonijiet tal-
petizzjonant skont il-prinċipji tal-liġi tal-UE fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sistemi tal-
assigurazzjoni soċjali.


