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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1511/2010 , imressqa minn P.B., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
ir-rifjut ta’ trattament minn entità tal-assigurazzjoni tas-saħħa Ġermaniża

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż residenti fil-Pajjiżi l-Baxxi li qed isofri minn marda serja 
fit-tul, jindika li l-applikazzjoni tiegħu għal trattament fil-Ġermanja ġiet rifjutata abbażi li 
joqgħod barra l-pajjiż, għalkemm, skont it-tobba tiegħu, huwa intitolat għal tali trattament. 
F’April 2010, il-petizzjonant tilef xogħlu u minn dak iż-żmien ’il quddiem beda jirċievi l-
benefiċċji tal-qgħad fil-Pajjiżi l-Baxxi. Huwa jargumenta li l-awtoritajiet Ġermaniżi qed 
jiddiskriminawh minħabba li joqgħod barra l-pajjiż.

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-petizzjonant huwa ċittadin Ġermaniż. Kien ħaddiem jaħdem bejn il-fruntieri residenti fil-
Pajjiżi Baxxi u impjegat fil-Ġermanja. Attwalment huwa jinsab bla xogħol u qed jilmenta li l-
applikazzjoni tiegħu għal trattament tas-saħħa fil-Ġermanja ġiet irrifjutata mill-awtoritajiet 
Ġermaniżi minħabba li hu qed jgħix barra minn pajjiżu.

Ir-Regolamenti (KE) Nri 883/2004 u 987/2009 jiddeterminaw l-Istat Membru responsabbli 
għall-kura tas-saħħa ta’ persuna migranti.

Bħala ħaddiem li jaħdem bejn il-fruntieri, il-petizzjonant huwa kopert mil-leġiżlazzjoni tas-
sigurtà soċjali tal-Istat Membru ta’ residenza (l-Istat Membru jħallas il-benefiċċji għall-qgħad 
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skont l-Artikolu 65(2) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004). L-Istat Membru ta’ residenza 
huwa għalhekk responsabbli għall-kura tas-saħħa tiegħu.

Fid-dawl ta’ dak li ssemma fuq, ir-rifjut tal-awtoritajiet Ġermaniżi li jipprovdu l-kura tas-
saħħa lill-petizzjonant huwa ġġustifikat billi l-ħaddiem li jaħdem bejn il-fruntieri għandu 
aċċess bla limitu għall-kura tas-saħħa f’dak l-Istat Membru biss li jħallas il-benefiċċju tal-
qgħad (f’dan il-każ - l-Istat Membru ta’ residenza, minkejja l-fatt li kien qed jaħdem fil-
Ġermanja).

Is-sitwazzjoni tal-petizzjonant tassew li nbidlet mill-bidu tal-qgħad tiegħu, billi bħala ħaddiem 
attiv li jaħdem bejn il-fruntieri, il-petizzjonant, skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 
883/2004, kellu dritt għal aċċess mingħajr limiti għall-kura tas-saħħa fit-tnejn: l-Istat Membru 
ta’ residenza u l-Istat Membru tal-impjieg. Fis-sitwazzjoni attwali tiegħu bħala ħaddiem li 
jaħdem bejn il-fruntieri iżda qiegħed, il-petizzjonant jeħtieġ, skont l-Artikolu 20 tar-
Regolament (KE) Nru 883/20041, awtorizzazzjoni minn qabel mill-istituzzjoni kompetenti tal-
Pajjiżi Baxxi biex ikun jista’ jirċievi kura tas-saħħa ppjanata fil-Ġermanja bl-istess preċiżi 
kundizzjonijiet li japplikaw għall-persuni assigurati hemm.
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