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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0951/2012, imressqa minn Josef Müllejans, ta' ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar problemi bil-pagamenti tal-pensjoni tiegħu u l-assigurazzjoni medika fil-
Pajjiżi l-Baxxi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Ġermaniż li jgħix fil-Pajjiżi l-Baxxi iżda qatt ma ħadem 
hemmhekk. Huwa jirċievi pensjoni mill-Ġermanja, u minn mindu għalaq 65 sena, pensjoni 
żgħira tax-xjuħija ta' 36 EUR mill-Pajjiżi l-Baxxi. Minħabba emenda fil-liġi tal-Pajjiżi l-
Baxxi, mill-2006 il-petizzjonant kellu jieħu assigurazzjoni medika fil-Pajjiżi l-Baxxi. Din
tiswieh EUR 125 fix-xahar, 5 % tal-pensjoni Ġermaniża tiegħu għall-assigurazzjoni tal-kura u 
22.25 % tal-pensjoni Ġermaniża tiegħu għall-assigurazzjoni tal-ispejjeż tal-infermiera. Il-
petizzjonant ma jikkunsidrax dan bħala "soċjali". Huwa jiddikjara li, skont is-sentenza fil-
kawża ta' Nikula, il-pajjiż ta' residenza ta' pensjonant minn Stat Membru ieħor ma jistax 
jitolbu ammont ta' premiums tal-assigurazzjoni medika iktar milli l-pensjonant jirċievi 
f'pensjoni mill-pajjiż ta' residenza tiegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta' Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Frar 2013

Il-Kummissjoni diġà kellha l-opportunità li teżamina l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant fid-
dettall u kkonkludiet f'korrispondenza preċedenti li l-ilment tiegħu ma indikax applikazzjoni 
ħażina tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni informat lill-petizzjonant bir-riżultati tal-
analiżi tagħha tal-ilment tiegħu permezz tal-ittri tal-5 ta' Lulju 2010, tad-19 ta' April 2011 u 
tad-29 ta' Novembru 2011.
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Mill-bidu nett, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni li l-liġi tal-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari l-Artikolu 48 TFUE u r-Regolament (KE) Nru 833/20041, tipprevedi l-
koordinazzjoni, u mhux l-armonizzazzjoni, tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri. Dan ifisser li 
kull Stat Membru jibqa' liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu, 
inklużi liema benefiċċji għandhom jingħataw, il-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà, kif dawn il-
benefiċċji jiġu kkalkulati u kemm-il kontribuzzjoni għandha titħallas. Il-liġi tal-UE, b’mod 
partikolari r-Regolament (KE) Nru 883/2004, tistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li 
għandhom jiġu osservati mill-awtoritajiet nazzjonali kollha meta l-liġi nazzjonali tiġi 
applikata.

Għalkemm skont ir-Regolament (KEE) Nru 1408/712 il-kontribuzzjonijiet għall-kura tas-
saħħa għall-pensjonanti kienu limitati skont l-ammont tal-pensjoni li l-persuna konċernata 
rċeviet mill-Istat li jiġbor il-kontribuzzjonijiet, id-dispożizzjoni korrispondenti tal-
Artikolu 30(1) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 ma fihiex tali limitazzjoni.

Ir-raġuni għala l-limitazzjoni stabbilita mill-Artikolu 33 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 
ma ġietx introdotta mill-ġdid, tista' tirriżulta f'sitwazzjoni fejn - minħabba porzjon minimu ta' 
pensjoni - il-kontribuzzjonijiet jistgħu jitnaqqsu għal ammont negliġibbli, filwaqt li l-Istat 
Membru kompetenti jkun madankollu obbligat li jipprovdi kopertura sħiħa għall-kura tas-
saħħa.

Dan il-vantaġġ ma kienx ġustifikabbli u barra minn hekk ħoloq inugwaljanza bejn dawk il-
pensjonanti li jirċievu l-pensjoni kollha tagħhom jew il-parti kbira tagħha mill-Istat Membru 
kompetenti (u kellhom iħallsu l-kontribuzzjonijiet sħaħ) u dawk li jirċievu biss proporzjon 
żgħir tal-pensjoni tagħhom minn dak l-Istat (u li l-kontribuzzjonijiet tagħhom ġew imnaqqsa 
b'mod sinifikanti).

Għalhekk l-Artikolu 30(1) tar-Regolament (KE) Nru 833/2004 ineħħi dan l-iżbilanċ billi 
jistipula li l-kontribuzzjonijiet għandhom jitnaqqsu mhux biss mill-pensjoni riċevuta mill-Istat 
Membru li jiġbor il-kontribuzzjonijiet iżda wkoll - jekk ikun meħtieġ - mill-pensjonijiet 
riċevuti minn Stati Membri oħra.

Kontribuzzjonijiet għall-mard, il-maternità u benefiċċji ekwivalenti ta' paternità li jistgħu 
jinġabru mill-Pajjiżi l-Baxxi skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, 
għalhekk jistgħu jitnaqqsu mhux biss mill-pensjoni riċevuta mill-Istat Membru li jiġbor il-
kontribuzzjonijiet iżda wkoll - jekk ikun meħtieġ - mill-pensjonijiet riċevuti minn Stati 
Membri oħra.    

Madankollu, pensjonant li għalih japplika l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 
m'għandux ikun f'pożizzjoni agħar minn ċittadin tal-Istat Membru inkwistjoni li jirċievi 

                                               
1 Regolament (KE) Nru 833/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà 
soċjali, ĠU L 200, 7.6.2001, p. 1 (Corrigendum), kif l-aħħar emendat mir-Regolament (UE) Nru 465/2012 (ĠU L 149, 8.6.2012, p. 4) u mir-
Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1, kif 
l-aħħar emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 465/2012 (ĠU L 349, 19.12.2012, p. 45).
2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni 
impjegati, il-persuni li jaħdmu għal rashom u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità, ĠU L 149, 5.7.1971, p. 2, kif 
emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 592/2008 (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 1).



CM\929991MT.doc 3/3 PE506.295v01-00

MT

pensjoni ta' ammont totali simili minn dak l-Istat. Għalhekk il-petizzjonant ma jistax jintalab 
iħallas aktar kontribuzzjonijiet minn persuna Olandiża li tirċievi l-istess ammont ta' pensjoni 
(ikkalkulat bħala t-total tal-pensjoni Ġermaniża u dik Olandiża).

Il-Kummissjoni hija konxja li f'xi sitwazzjonijiet, pensjonant jista' jitpoġġa f'pożizzjoni anqas 
favorevoli meta hu jitlaq minn Stat Membru fejn il-kontribuzzjonijiet għall-mard huma ogħla. 
Madankollu, minħabba d-differenzi bejn il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-Istati Membri, 
li ma jintgħelbux bid-dispożizzjonijiet ta' koordinazzjoni, iċ-ċaqliq minn Stat Membru wieħed 
għal ieħor jista' iktar jew inqas vantaġġjuż għall-persuna assigurata fir-rigward tal-
kontribuzzjonijiet1.

Konklużjoni

L-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, anke meta 
evalwata fid-dawl tal-informazzjoni ppreżentata direttament minnu lill-Kummissjoni aktar 
kmieni, ma tindikax applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-Unjoni Ewropea.

                                               
1

Ara b'analoġija l-Kawża C-137/11 (Partena ASBL vs Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) [2010] għada mhix ippubblikata, paragrafu 52, 
Kawża C-208/07 (von Chamier-Glisczinski) [2009] Ġabra I-6095, paragrafi 84 u 85, Kawża C-211/08 (Kummissjoni vs Spanja) [2010] Ġabra 
I-5267, paragrafu 61, u Kawżi Magħquda C-393/99 u C 394/99 (Hervein u Oħrajn) [2002] Ġabra I-2829, paragrafi 50 sa 52.


