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Suġġett: Petizzjoni 0820/2011, imressqa minn J. A. A. Huijsman, ta’ ċittadinanza 
Olandiża, dwar id-dritt għal kumpens għal spejjeż relatati ma’ diżabilità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Olandiż, iżda jgħix fir-Repubblika Ċeka. Ilu mill-2005 jirċievi 
pensjoni tad-diżabilità. Peress li jgħix barra minn pajjiżu, huwa ma jistax jitlob kumpens għal 
spejjeż relatati mad-diżabilità tiegħu, pereżempju permezz tal-baġit personali (PGB) mill-
Pajjiżi l-Baxxi. Għal xi żmien kien jirċievi benefiċċju tad-diżabilità mill-Gvern Ċek, iżda dan 
twaqqaf fl-2010 minħabba li huwa seta’ japplika għal kumpens għall-ispejjeż fil-Pajjiżi l-
Baxxi. Madankollu, skont l-awtoritajiet Olandiżi (il-Bord tal-Assigurazzjoni tal-Kura tas-
Saħħa), dan mhux possibbli. Il-petizzjonant iqis li dan huwa każ ta’ trattament inugwali ta’ 
ċittadin tal-UE.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-petizzjonant huwa ċittadin Olandiż li jgħix fir-Repubblika Ċeka. Il-petizzjonant beda 
jirċievi pensjoni tad-diżabilità mill-Pajjiżi l-Baxxi mill-2005, iżda ma jistax jitlob kumpens 
għall-ispejjeż relatati mad-diżabilità tiegħu, pereżempju mill-baġit personali (PGB) mill-
Pajjiżi l-Baxxi. Għal xi żmien kien jirċievi benefiċċju tad-diżabilità mill-Gvern Ċek, iżda dan 
twaqqaf fl-2010 minħabba li huwa seta’ jitlob kumpens għall-ispejjeż fil-Pajjiżi l-Baxxi. 
Skont l-istituzzjoni kompetenti Olandiża, dan mhux possibbli. Il-petizzjonant iqis li dan huwa 
każ ta’ trattament inugwali ta’ ċittadin tal-UE.



PE485.979v03-00 2/5 CM\934250MT.doc

MT

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Bħala regola, skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 883/20041, il-pensjonanti huma 
intitolati għall-benefiċċji tal-mard in natura fl-Istat Membru li jkun residenti fih bi spejjeż tal-
Istat Membru li jħallas il-pensjoni. Persuna li għandha dritt għal pensjoni minn Stat Membru 
iżda hija residenti fi Stat Membru ieħor li minnu mhijiex intitolata għall-benefiċċji ta’ mard in 
natura, tirċievi dawn il-benefiċċji mill-istituzzjoni tal-post ta’ residenza. Il-benefiċċji huma 
pprovduti f’isem u bi spejjeż tal-Istat responsabbli għall-ħlas tal-pensjoni, sa fejn pensjonant 
ikun intitolat għal dawn il-benefiċċji skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat responsabbli għall-ħlas tal-
pensjoni jekk huwa kien residenti fit-territorju tiegħu.

Pensjonant li jirċievi benefiċċju ta’ invalidità mill-Pajjiżi l-Baxxi u huwa residenti fir-
Repubblika Ċeka, huwa intitolat li jirċievi benefiċċji tal-mard in natura mir-Repubblika Ċeka 
bħallikieku l-persuna kkonċernata hija intitolata għall-pensjoni minn hemmhekk. L-ispejjeż 
għal dawn il-benefiċċji in natura se jitħallsu mill-istituzzjoni Olandiża u għandhom jiġu 
kkumpensati skont ir-rata applikabbli fir-Repubblika Ċeka, daqslikieku l-persuna kienet 
assigurata hemmhekk. 

F’każ ta’ ħlas bi flus għall-benefiċċji tal-mard, dan għandu jiġu pprovdut direttament mill-
istituzzjoni kompetenti fil-Pajjiżi l-Baxxi skont il-leġiżlazzjoni li hi tapplika.

Il-petizzjonant qed jitlob kumpens għall-ispejjeż relatati mad-diżabilità tiegħu. Ladarba qed 
issir referenza għall-PGB, il-Kummissjoni tassumi li l-petizzjonant qed jitlob benefiċċji tal-
kura fit-tul.

Benefiċċji tal-kura fit-tul huma, skont l-Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, 
koordinati bħala benefiċċji tal-mard. Huma jistgħu jiġu taħt forom differenti. Fir-rigward ta’ 
benefiċċji tal-mard, jeżistu żewġ tipi ta’ benefiċċji – benefiċċji in natura u benefiċċji fi flus 
kontanti. Il-benefiċċji fi flus kontanti biss huma esportabbli. 

Hekk kif il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddeċidiet f’diversi okkażjonijiet, benefiċċji 
ta’ assigurazzjoni għall-kura li jikkonsistu mill-pagament jew kumpens dirett tal-ispejjeż ta’ 
kura speċjalizzata jaqgħu fid-definizzjoni ta’ benefiċċji in natura2. Għalkemm xi wħud minn 
dawk il-benefiċċji huma mħallsa fi flus kontanti, fil-prinċipju dawn huma benefiċċji in natura 
u għaldaqstant mhumiex esportabbli. Dan ġej minħabba l-prinċipju ġenerali li benefiċċji in 
natura huma mogħtija biss mill-Istat ta’ residenza jew mill-Istat li wieħed ikun qiegħed fih. 
Madanakollu, l-Istat Membru responsabbli għandu jagħti kumpens sħiħ lill-Istat Membru tar-
residenza għall-benefiċċji in natura pprovduti mill-Istat Membru msemmi l-aħħar. 

Jista’ jkun ukoll li l-Istat Membru ta’ residenza ma jipprovdix benefiċċji tal-kura fit-tul in 

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-
koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali, ĠU L 200, 7.6.2001, p. 1, (Rettifika), kif emendat l-aħħar mir-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1244/2010 (ĠU L 338, 22.12.2010, p. 35).
2 Ara, fost l-oħrajn, il-Kawża C-208/07,Von Chamier-Glisczinski  [2009] Ġabra I-06095, il-
paragrafu 48 u l-Kawża C-160/96 Molenaar [1998] Ġabra I-843, il-paragrafi 6 u 32.
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natura. F’każijiet bħal dawn, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE ddikjarat li persuna ma tistax titlob 
benefiċċji bħal dawn anke jekk il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru responsabbli għall-ispejjeż 
tal-kura tas-saħħa jirrikonoxxi t-tali benefiċċji1. Għaldaqstant, trasferiment ta’ residenza lejn 
Stat Membru ieħor jista’ jwassal għal telf ta’ aċċess ta’ ċerti benefiċċji. Dan jirriżulta min-
nuqqas ta’ armonizzazzjoni fil-livell tal-UE u mil-libertà ta’ kull Stat Membru li jiddetermina 
n-natura u t-tip ta’ benefiċċji pprovduti mil-leġiżlazzjoni tiegħu.

Fir-rigward tal-PGB, dan il-benefiċċju għandu l-karatteristiċi ta’ benefiċċju tal-kura fit-tul in 
natura u għaldaqstant huwa pprovdut biss lill-persuni li għandhom residenza fil-Pajjiżi l-
Baxxi. Minkejja li dan il-benefiċċju huwa pprovdut fl-għamla ta’ prefinanzjament, dan ma 
jaqax taħt is-sistema ta’ koordinazzjoni ta’ benefiċċji fi flus kontanti u għaldaqstant mhux 
esportabbli. Għaldaqstant il-Kummissjoni ma ssibx li l-istituzzjonijiet Olandiżi jkunu fi ksur 
tal-liġi tal-UE meta jiġi rrifjutat il-ħlas ta’ dan il-benefiċċju għall-fatt li l-petizzjonant huwa 
residenti fir-Repubblika Ċeka.

Għalkemm huwa assigurat fl-iskema tas-sigurtà soċjali Olandiża, il-petizzjonant huwa 
intitolat għall-benefiċċji tal-kura fit-tul in natura, li huma disponibbli skont il-leġiżlazzjoni 
Ċeka taħt l-istess kondizzjonijiet bħal persuni assigurati fir-Repubblika Ċeka. Jekk il-
benefiċċju Ċek relatat mad-diżabilità huwa benefiċċju tal-kura fit-tul in natura, mhux ċar 
għall-Kummissjoni għala r-Repubblika Ċeka waqqfet il-benefiċċju tad-diżabilità minħabba li 
l-petizzjonant seta’ jitlob kumpens għall-ispejjeż relatati mad-diżabilità fil-Pajjiżi l-Baxxi. 
Taħt is-sistema ta’ koordinazzjoni ta’ skemi tas-sigurtà soċjali, il-petizzjonant għandu jirċievi 
benefiċċju tal-kura fit-tul in natura fir-Repubblika Ċeka, anke jekk hu ma jistax jitlob il-
kumpens ta’ dan il-benefiċċju fil-Pajjiżi l-Baxxi. Għaldaqstant il-Kummissjoni tikkunsidra li 
l-kwistjoni titlob aktar investigazzjoni kemm fir-rigward tat-tip ta’ benefiċċju Ċek kif ukoll ir-
raġunijiet għala tneħħa dan il-benefiċċju.

Konklużjoni

Iċ-ċaħda tal-awtoritajiet Olandiżi biex jagħtu kumpens tal-ispejjeż għall-benefiċċji in natura
pprovduti mir-Repubblika Ċeka ma tidhirx li tmur kontra l-Artikolu 34 tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004. Madanakollu, hemm bżonn ta’ aktar kjarifika dwar it-tip ta’ benefiċċju tad-
diżabilità u r-raġunijiet għat-terminazzjoni tal-benefiċċju tad-diżabilità mill-awtoritajiet Ċeki. 
Jekk il-petizzjonant jaqbel li jagħti l-informazzjoni tiegħu, il-Kummissjoni Ewropea lesta li 
tikkuntattja lill-awtoritajiet Ċeki biex titlob kjarifiki dwar dan il-każ. 

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-Kummissjoni fl-ewwel osservazzjonijiet tagħha kkunsidrat li l-kwistjoni ħtieġet aktar 
investigazzjoni mal-awtoritajiet Ċeki minħabba t-tip ta’ benefiċċju Ċek u r-raġunijiet għala 
dan twaqqaf.

Ir-risposta mill-awtoritajiet Ċeki kkonfermat l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni. Fil-każ ta’ 
pensjonanti, il-benefiċċji tal-mard fi flus kontanti għandhom jiġu pprovduti mill-Istat li huwa 
kompetenti għall-assigurazzjoni tas-saħħa tal-persuna kkonċernata (l-Artikolu 28(1)(b) tar-

                                               
1 Il-Kawża C-208/07, Von Chamier-Glisczinski [2009] Ġabra I-06095, il-paragrafu 53
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Regolament (KEE) Nru 1408/711 u l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 883/20042). 
Minħabba li l-petizzjonant jirċievi biss pensjoni mill-Pajjiżi l-Baxxi u mhux mir-Repubblika 
Ċeka, il-Pajjiżi l-Baxxi huma l-Istat kompetenti għall-assigurazzjoni tas-saħħa tal-
petizzjonant. Il-Pajjiżi l-Baxxi għalhekk għandhom jesportaw il-benefiċċji (fit-tul) fi flus 
kontanti tagħhom. Dan l-hekk imsejjaħ ‘PGB’ mhux madankollu benefiċċju fi flus kontanti, 
imma benefiċċju in natura. Il-benefiċċji in natura mhumiex esportabbli u huma pprovduti 
biss mill-Istat ta’ residenza tal-persuna kkonċernata. Minkejja li pensjonant għandu dritt skont 
ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 jitlob benefiċċji tal-mard fi flus kontanti fl-Istat 
kompetenti, benefiċċju bħal dan irid b’mod effettiv jeżisti skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Jekk skont il-leġiżlazzjoni Ċeka, il-petizzjonant jiġi intitolat għall-benefiċċji in natura, ir-
Repubblika Ċeka għandha tipprovdi dawn il-benefiċċji lill-petizzjonant. Madankollu l-
Allowance għall-Kura hija benefiċċju fi flus kontanti u mhux in natura. Dan ifisser li, filwaqt 
li l-benefiċċju għandu jiġi esportat barra r-Repubblika Ċeka, huwa pprovdut biss lill-persuni li 
għandhom assigurazzjoni għall-kura tas-saħħa fir-Repubblika Ċeka. Minħabba li l-
petizzjonant huwa kopert mil-leġiżlazzjoni Olandiża safejn hija kkonċernata l-kura tas-saħħa 
tiegħu , huwa jista’ jirċievi biss benefiċċji tal-kura fit-tul in natura fir-Repubblika Ċeka.

Il-petizzjonant kien jirċievi Allowance għall-Kura għall-perjodu mit-3 ta’ Jannar 2007 sal-
aħħar ta’ April 2010. L-awtoritajiet Ċeki ammettew li l-ħlas tal-Allowance għall-Kura lill-
petizzjonant kien żbaljat, għax huma ma kinux kompetenti biex jipprovdu dawn il-benefiċċji 
fi flus kontanti, u li huma kkoreġew l-iżball tagħhom bid-dħul fis-seħħ ta’ Regolamenti ġodda 
dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali fl-1 ta’ Mejju 2010 (ir-Regolamenti (KE) 
Nru 883/2004 u (KE) Nru 987/2009.

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li s-sistemi nazzjonali tal-assigurazzjoni tal-kura fit-tul u l-
kondizzjonijiet biex jingħataw dawn il-benefiċċji jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri. Id-
dispożizzjonijiet tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali fir-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 ma jiħdux post is-sistemi nazzjonali ta’ sigurtà soċjali b’dispożizzjoni Ewropea 
waħda unika. Aktar milli jarmonizzaw is-sistemi nazzjonali ta’ sigurtà soċjali, id-
dispożizzjonijiet tal-UE jipprevedu l-koordinazzjoni tagħhom. Huwa għaldaqstant għal-
leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru li tiddetermina l-kondizzjonijiet biex jingħataw il-
benefiċċji ta’ sigurtà soċjali. 

Jista’ għalhekk jiġri li Stat Membru wieħed ibbaża l-iskema tiegħu fuq benefiċċji in natura
filwaqt li Stat Membru ieħor għandu benefiċċji fi flus kontanti. F’ċerti sitwazzjonijiet dan 
jista’ jwassal fil-fatt għal sitwazzjoni fejn persuna migranti tirċievi benefiċċji inqas jew 
differenti minn dawk ta’ qabel iċ-ċaqliq tagħha fi Stat Membru ieħor. Meta wieħed jieħu 
                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà 
soċjali għall-persuni impjegati, għall-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).
2 Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-
koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali, ĠU L 200, 7.6.2001, p. 1, (Rettifika), kif emendat l-aħħar mir-
Regolament (UE) Nru 465/2012 (ĠU L 149, 8.6.2012, p. 4) u r-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 tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali, ĠU L 284, 30.10.2009, 
p. 1, kif emendat l-aħħar mir-Regolament (UE) Nru 465/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' 
Mejju 2012 (ĠU L 149, 8.6.2012, p. 4). 
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inkunsiderazzjoni d-differenzi bejn il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-Istati Membri, li 
mhumiex megħluba mid-dispożizzjonijiet tal-koordinazzjoni, li tiċċaqlaq minn Stat Membru 
għal ieħor jista’ jkun bejn wieħed u ieħor ta’ vantaġġ għall-persuni li għandhom 
assigurazzjoni fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet.1

Konklużjoni

Il-PGB huwa benefiċċju ta’ kura fit-tul in natura, li huwa pprovdut mill-Istat Membru ta’ 
residenza skont Artikolu 24 (1) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004. L-istituzzjoni kompetenti 
Olandiża mhix għalhekk mitluba li tipprovdi dawn il-benefiċċji lill-persuni li għandhom 
residenza fi Stat Membru ieħor. Lanqas l-istituzzjoni fir-Repubblika Ċeka ma hija obbligata li 
tipprovdi benefiċċji tal-kura fit-tul fi flus kontanti lill-petizzjonant f’konformità mal-
Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004. Dan mhux każ ta’ trattament inugwali 
skont il-liġi tal-UE, imma ta’ sistemi diverġenti ta’ sigurtà soċjali, li mhumiex megħluba bir-
regoli attwali dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali.

                                               
1 Ara b’analoġija l-Kawża C-137/11 (Partena ASBL vs Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) [2010] li għadha mhix ippubblikata, il-
paragrafu 52, il-Kawża C‑ 208/07 (von Chamier-Glisczinski)  [2009] Ġabra I‑ 6095, il-paragrafi 84 u 85,  il-Kawża- C‑ 211/08 (il-

Kummissjoni vs Spanja) [2010] Ġabra I‑ 5267, il-paragrafu 61, u l-Kawżi Konġunti C-393/99 u C 394/99 (Hervein u l-Oħrajn) [2002] 
Ġabra I-2829, il-paragrafi 50 sa 52.


