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Awstrijaka, dwar deċiżjoni minn fond tal-pensjoni Ġermaniż

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa Awstrijak u jirċievi pensjoni mill-Ġermanja. Huwa jilmenta li l-fond tal-
pensjoni Ġermaniż tiegħu naqqas il-pensjoni tiegħu bl-ammont imħallas mill-iskema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa tal-Awstrija għat-terapija tiegħu għall-epatite C, li qed jirċievi fl-
Awstrija. Il-fond tal-pensjoni Ġermaniż iqis li t-terapija ttieħdet fil-Ġermanja u qed jittratta l-
infezzjoni tal-epitite C bħala inċident fuq ix-xogħol. Il-petizzjonant isostni li dan mhuwiex 
ġust u li l-istat Ġermaniż, billi naqqas l-ispejjeż imħallsa mill-Awstrija mill-pensjoni tiegħu, 
qed jikser is-sovranità tal-Awstrija. Huwa qed jitlob lill-Parlament Ewropew jintervieni.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant jgħix fl-Awstrija u jirċievi pensjoni tal-anzjani mill-Ġermanja. L-istituzzjoni 
Awstrijaka għall-assigurazzjoni li tirrigwarda l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol u l-mard 
ikkaġunat mix-xogħol, l-Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), tagħti benefiċċju fi 
flus lill-petizzjonant minħabba l-epatite C kronika li huwa ħa meta kien qed jagħti l-plażma 
tad-demm. L-istituzzjoni kompetenti għall-assigurazzjoni tal-pensjoni fil-Ġermanja, id-
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund), naqqset l-ammont li ngħata lill-petizzjonant 
mill-AUVA mill-pensjoni mogħtija lilu. Il-petizzjonant isostni li l-epatite C li ħa ma tistax 
titqies bħala inċident fuq il-post tax-xogħol u li, ladarba d-DRV Bund naqqset il-benefiċċju 
mogħti lilu mill-AUVA, din kisret is-sovranità tal-Awstrija. 
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Il-liġi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-sigurtà soċjali, l-aktar importanti r-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali1, tipprovdi biss għall-
koordinazzjoni, iżda mhux għall-armonizzazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tal-Istati 
Membri. Dan ifisser li l-Istati Membri jibqgħu, fil-parti l-kbira, liberi li jiddeterminaw id-
dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali tagħhom stess. Dan jinkludi d-definizzjoni ta’ x’inhuwa 
inċident fuq il-post tax-xogħol jew mard ikkaġunat mix-xogħol. Skont l-informazzjoni għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, il-benefiċċji fi flus imħallsa lill-persuni li jbatu minn mard 
ikkawżat minħabba li jagħtu d-demm jew il-plażma tad-demm huma meqjusa bħala benefiċċji 
fir-rigward ta’ mard ikkaġunat mix-xogħol skont il-liġi Awstrijaka. Għalhekk, il-fatt li l-
benefiċċju mħallas lill-petizzjonant mill-AUVA huwa meqjus bħala benefiċċju li jirrigwarda 
inċident fuq ix-xogħol jew mard ikkaġunat mix-xogħol mid-DRV Bund, ma jikkostitwixxix 
ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Ladarba l-benefiċċju mħallas lill-petizzjonant mill-AUVA ma jinkludix benefiċċji marbuta 
mal-invalidità, mal-età u benefiċċji tas-superstiti, il-fatt li dan jifforma overlapping mal-
pensjoni li tingħata lill-petizzjonant mid-DRV Bund għandu jitqies bħala “overlapping ta’ 
benefiċċji ta’ tip differenti” (Artikolu 53(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004). Ir-
regoli applikabbli għal tali sitwazzjonijiet ta’ overlapping ta’ benefiċċji ta’ tip differenti 
stipolati fl-Artikoli 53(3) u 55 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 ma jipprojbixxux regola 
nazzjonali bħal dik applikata mid-DRV Bund li skontha l-ammont ta’ benefiċċju fi flus, 
kemm jekk ikun benefiċċju mħallas skont il-leġiżlazzjoni Ġermaniża jew inkella benefiċċju 
mħallas skont il-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru ieħor, għal inċident fuq il-post tax-xogħol jew 
mard ikkaġunat mix-xogħol, jitnaqqas mill-pensjoni tal-anzjani. Pjuttost għall-kuntrarju ta’ 
dan, ladarba l-Artikolu 55(1) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 jistabbilixxi regoli 
ddettaljati dwar kif tali tnaqqis (ta’ benefiċċji ta’ tip differenti) għandu jsir minn aktar minn 
benefiċċju wieħed (benefiċċji marbuta mal-invalidità, mal-età u benefiċċji tas-superstiti), dan 
ifisser b’mod ċar li jekk isir tali tnaqqis (ta’ benefiċċji ta’ tip differenti) minn benefiċċju 
wieħed biss (benefiċċji marbuta mal-invalidità, mal-età u benefiċċji tas-superstiti) dan ma 
jikkostitwixxix ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tikkonkludi li d-deċiżjoni meħuda mid-DRV Bund, li jitnaqqas il-benefiċċju 
mħallas lill-petizzjonant mill-AUVA, mhix qed tikser il-liġi tal-Unjoni Ewropea.

                                               
1 Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 
dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali, ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1 (Rettifika ĠU 
L 200, 7.6.2004, p. 1), kif l-aħħar emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 
1244/2010 (ĠU L 338, 22.12.2010, p. 35).


