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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1503/2010, imressqa minn Lutz Kiuntke, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-assigurazzjoni tas-saħħa supplimentari obbligatorja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, pensjonant Ġermaniż residenti fl-Awstrija, jindika li huwa jħallas primjums 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa fil-Ġermanja iżda li għandu karta tal-assigurazzjoni tal-mard 
Awstrijaka (E-card) li tintitolah għall-kura medika fl-Awstrija. Huwa qiegħed jargumenta 
dwar talba riċenti li saret mill-fond tal-assigurazzjoni tas-saħħa Ġermaniż tiegħu biex iħallas 
primjums supplimentari għall-assigurazzjoni tas-saħħa. Huwa tal-opinjoni li l-leġiżlazzjoni 
Awstrijaka tapplika għalih fir-rigward tal-assigurazzjoni tas-saħħa u għalhekk qed jitlob 
kjarifika ulterjuri.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Marzu 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-petizzjonant qed jirrisjedi fl-Awstrija, iżda qed jirċievi l-pensjoni tiegħu mill-Ġermanja. 
Skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) 883/2004, il-benefiċċji mogħtija in natura 
għandhom jiġu pprovduti mill-Awstrija spejjes tal-Ġermanja , daqslikieku l-petizzjonant kien 
intitolat għal pensjoni u benefiċċji mogħtija in natura skont il-leġiżlazzjoni tal-Awstrija. 
Għalhekk, il-Ġermanja forniet formola S1 li tiċċertifika d-dritt tal-petizzjonanti għall-
benefiċċji mogħtija in natura fl-Awstrija. Il-petizzjonant ġie rreġistrat ukoll, abbażi tal-
formola S1, mal-istituzzjoni kompetenti fl-Awstrija. Wara r-reġistrazzjoni, il-petizzjonant ġie 
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mogħti karta tal-assigurazzjoni tal-mard Awstrijaka.

Minħabba r-reġistrazzjoni, il-Ġermanja se tirrimborża lill-Awstrija għall-benefiċċji in natura 
li tat lill-petizzjonant. Din il-proċedura ta’ rimborż se ssir bejn l-istituzzjonijiet kompetenti. Il-
Ġermanja hija responsabbli wkoll għall-ħruġ tal-Karta tal-Assigurazzjoni tal-Mard Ewropea 
(EHIC) lill-petizzjonant u anke għall-forniment ta’ kwalunkwe benefiċċji għall-mard fi flus.

Il-petizzjonant huwa intitolat ukoll għall-benefiċċji mogħtija in natura skont l-Artikolu 27(2) 
tar-Regolament Nru 883/2004 filwaqt li jkun qiegħed il-Ġermanja temporanjament, billi l-
Ġermanja hija elenkata fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

Skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, il-Ġermanja tista’ titlob 
kontribuzzjonijiet għall-benefiċċji mogħtija in natura mill-petizzjonant skont il-leġiżlazzjoni 
fil-Ġermanja. Madankollu, l-ammont ta’ kontribuzzjonijiet mitluba ma jistgħux jaqbżu l-
ammont ta’ kontribuzzjonijiet li jitħallsu minn pensjonant , bl-istess ammont ta’ pensjoni li 
iżda jkun jirrisjedi fil-Ġermanja (l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009). F’dan il-
każ, il-kontribuzzjonijiet, skont l-informazzjoni li waslet mill-“Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales” Ġermaniż, intalbu skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 u l-
Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009.

Konklużjoni

Is-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KE) Nru 883/2004 u r-Regolament (KE) Nru 987/2009. Għalhekk, il-petizzjonant għandu 
jiġi infurmat dwar id-drittijiet tiegħu kif spjegat hawn fuq.


