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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 555/2003, minn M. Afonso Serafim Gonçalves, ta’ nazzjonalità Portugiża, 
dwar il-pensjoni ta’ l-invalidità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni ħadem fil-Portugall u fi Franza u jsostni li s-sigurtà soċjali Franċiża 
ma tridx tgħodd iż-żmien li ħadem fil-Portugall għall-kalkolu tal-pensjoni tiegħu ta’ l-
invalidità.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Diċembru 2003. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tipprovdi 
informazzjoni (Artikolu 192, paragrafu 4, tar-Regolament).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2004

Dak li ressaq il-petizzjoni, ċittadin Portugiż, jirrapporta r-rifjut ta’ l-awtoritajiet kompetenti 
Franċiżi li jagħtuh pensjoni ta’ l-invalidità għas-snin li fihom ħallas il-kontribuzzjonjiet fi 
Franza wara d-dikjarazzjoni ta’ invalidità li saret mill-istituzzjoni Portugiża. Bħalissa huwa 
jibbenefika minn pensjoni ta’ l-invalidità mill-istituzzjoni Portugiża.

L-awtoritajiet Franċiżi – kemm dawk amministrattivi kemm dawk ġudizzjarji – jibbażaw id-
deċiżjoni tagħhom fuq il-fatt li dak li ressaq il-petizzjoni ma jissodisfax il-kundizzjonijiet 
imniżżla fil-leġiżlazzjoni Franċiża biex ikun jista’ jibbenefika minn pensjoni.

L-ewwelnett, wieħed jeħtieġ ifakkar li l-liġi Komunitarja fir-Regolamenti (KEE) 1408/71 u 
574/72 tipprovdi għall-koordinazzjoni tas-sistemi differenti tas-siġurtà soċjali fl-Istati Membri 
sabiex tagħti ħarsien soċjali lill-persuni li jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni 
Ewropea. Billi din hija koordinazzjoni tas-sistemi nazzjonali u mhux armonizzazzjoni tas-
sigurtà soċjali, kull Stat Membru huwa ħieles li jiddetermina l-kundizzjonijiet li jagħtu dritt 
għall-benefiċċji, kif ukoll l-ammont tagħhom, kif jiġu kkalkulati u kemm idumu l-benefiċċji.

Barra minn hekk, ir-Regolament (KEE) 1408/71 fil-kapitolu "invalidità" (Artikoli 37 u dawk 
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li jiġu warajh) jagħmel distinzjoni bejn Stati Membri li għalihom l-ammont tal-benefiċċji 
huwa indipendenti mit-tul taż-żmien tal-kontribuzzjonijiet jew tal-perijodi ta’ assikurazzjoni, 
u Stati Membri fejn il-perijodi ta’ kontribuzzjoni jgħoddu għall-kalkolu ta’ l-ammont. F’dan 
ir-rigward, l-Anness IV tar-Regolament imsemmi hawn fuq jgħid li Franza hija Stat tat-tip A u 
l-Portugall huwa Stat tat-tip B.1 Barra minn hekk, fil-parti msemmija Franza ta’ dan l-Anness, 
hemm distinzjoni oħra bejn ħaddiema impjegati u dawk li jaħdmu għal rashom. Fir-rigward 
tal-persuni li jaħdmu għal rashom, il-prinċipju msemmi japplika biss għall-ħaddiema 
indipendenti tal-qasam tal-biedja u mhux għan-negozjanti, kif inhu l-każ ta’ dak li ressaq il-
petizzjoni. Għalhekk, dak li ressaq il-petizzjoni ma jistax jikkwota regola li hija tat-tip A, iżda 
huwa suġġett għar-regoli li jinsabu għal dan il-għan fil-leġiżlazzjoni Franċiża.

La l-qafas legali ġie stabbilit, jeħtieġ li jintqal li dak ressaq il-petizzjoni ħadem u ħallas il-
kontribuzzjonijiet fi Franza bejn l-1969 u l-1983, imbagħad fil-Portugall bejn l-1983 u l-1994 
bħala negozjant, fejn ġie ddikjarat b’invalidità.

Skond il-leġiżlazzjoni Franċiża, il-persuni li jaħdmu għal rashom (bħal dak li ressaq il-
petizzjoni, f’dan il-każ) irid jkollhom ċerti kundizzjonijiet (żmien minimu ta’ reġistrazzjoni u 
numru minimu ta’ sigħat ta’ xogħol bil-paga matul il-perijodu ta’ referenza).2 F’dan ir-
rigward, il-leġiżlazzjoni Portugiża ma tipprovidx għal skemi ta’ kontribuzzjoni differenti 
għall-ħaddiema impjegati u għal dawk li jaħdmu għal rashom jew indipendenti, billi hija 
tistabbilixxi fond wieħed għaż-żewġ kategoriji. Kif diġà rajna, fil-każ ta’ Franza ma jsirx hekk 
u dan il-każ għandu jiġi eżaminat skond il-leġiżlazzjoni ta’ dan l-Istat Membru, kif intqal 
qabel.

Għalhekk, u billi dak li resssaq il-petizzjoni kien assikurat l-ewwel fi Stat A u mbagħad fi Stat 
B, il-pensjoni ta’ l-invalidità għandha tingħata skond il-perijodi ta’ assikurazzjoni u ta’ 
impjieg ikkunsidrati skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Madankollu, u sabiex jiġi vverifikat li l-leġiżlazzjoni Komunitarja f'dan ir-rigward kienet 
applikata kif suppost, is-servizzi tal-Kummissjoni sejrin jikkuntattjaw lill-awtoritajiet 
kompetenti Franċiżi biex jitolbuhom il-kummenti tagħhom dwar dan il-każ. Il-Kummissjoni 
sejra żżomm il-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Petizzjonijiet infurmat dwar kif ser 
jiżvolġi dan il-każ, kif ukoll dwar id-deċiżjoni li tittieħed dwaru.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Frar 2005

Permezz tal-komunikazzjoni preċedenti tagħhom, is-servizzi tal-Kummissjoni kienu spjegaw 
li dak li ressaq il-petizzjoni, ċittadin Portugiż iddikjarat invaldat mill-istituzzjoni Portugiża, 
ġie rrifjutat pensjoni Franċiża ta’ l-invalidità għas-snin li matulhom ħallas il-
kontribuzzjonijiet fi Franza. Bħalissa huwa jibbenefika biss minn pensjoni ta’ l-invalidità 
mill-Portugall.

L-awtoritajiet Franċizi jibbażaw id-deċiżjoni tagħhom fuq il-fatt li dak li ressaq il-petizzjoni
ma jissodisfax il-kundizzjonijiet imsemmija mill-leġiżlazzjoni Franċiża biex ikun jista’ 
jibbenefika minn pensjoni.

  
1 L-ittri E u L rispettivament ta’ l-Anness imsemmi.
2 Ara l-Artikoli L 341.2 u R 313.3 u R 313.5 tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali.
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F’dan ir-rigward, wieħed irid ifakkar li l-liġi Komunitarja fir-Regolamenti (KEE) 1408/71 u 
574/72 tipprovdi għall-koordinazzjoni tas-sistemi differenti tas-sigurtà soċjali ta’ l-Istati 
Membri sabiex tagħti ħarsien soċjali lill-persuni li jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni 
Ewropea. Billi din hija koordinazzjoni tas-sistemi nazzjonali u mhux armonizzazzjoni tas-
sigurtà soċjali, kull Stat Membru huwa ħieles li jiddetermina l-kundizzjonijiet li jagħtu dritt 
għall-benefiċċji, kif ukoll l-ammont tagħhom, kif dawn jiġu kkalkulati u kemm idumu l-
benefiċċji.

Fil-prattika, ir-Regolament (KEE) 1408/71 fil-kapitolu "invalidità" (Artikoli 37 u dawk li jiġu 
warajh) jagħmel distinzjoni bejn Stati Membri li għalihom l-ammont tal-benefiċċji huwa 
indipendenti mit-tul taż-żmien tal-kontribuzzjonijiet jew tal-perijodi ta’ assikurazzjoni, u Stati 
Membri fejn it-tul tal-perijodu ta’ żmien tal-kontribuzzjoni jgħodd għall-kalkolu ta’ l-
ammont. F’dan ir-rigward, l-Anness IV tar-Regolament imsemmi hawn fuq jgħid li Franza hi 
Stat li jagħmel parti mill-ewwel grupp u l-Portugall mit-tieni grupp.1 Barra minn hekk, fil-
parti msemmija Franza ta’ dan l-Anness, hemm distinzjoni oħra bejn ħaddiema impjegati u 
dawk li jaħdmu għal rashom. Fir-rigward tal-persuni li jaħdmu għal rashom – bħal fil-każ ta’ 
dak li ressaq il-petizzjoni – il-principju msemmi japplika biss għall-ħaddiema indipendenti 
tal-qasam tal-biejda u mhux għan-negozjanti, kif inhu l-każ ta’ dak li ressaq il-petizzjoni.
Għalhekk, dak li ressaq il-petizzjoni ma jissodisfax il-kundizzjonijiet magħmula sabiex is-snin 
li fihom ħallas il-kontribuzzjonijiet fi Franza jiġu kkunsidrati biex ikun jista' jibbenefika minn 
pensjoni Franċiża ta' l-invalidità.

Billi dak li ressaq il-petizzjoni kien assikurat l-ewwel fi Stat fejn it-tul tal-perijodu ta’ żmien 
tal-kontribuzzjoni ma jgħoddx u mbagħad fi Stat fejn dan jgħodd, il-pensjoni ta’ l-invalidità 
għandha tingħata skond il-perijodi ta’ assikurazzjoni u ta’ impjieg ikkunsidrati skond il-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

Is-servizzi tal-Kummissjoni kkomunikaw ma’ l-awtoritajiet Franċiżi u l-kummenti magħmula 
juru biċ-ċar li dak li ressaq il-petizzjoni ma ġabx il-prova tal-kontribuzzjonijiet jew tal-
perijodi ta’ assikurazzjoni validi għal-leġiżlazzjoni Franċiża matul il-perijodu ta’ referenza 
għall-evalwazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà. Għalhekk, ma ngħatat prova ta’ l-ebda 
attività li taqa’ taħt l-iskema koperta bil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KEE) 
1408/71.

Għaldaqstant, u minħabba r-raġunijet mogħtija aktar ’il fuq, is-servizzi tal-Kummissjoni 
jiddispjaċihom li ma jistgħux jintervjenu favur dak li ressaq il-petizzjoni billi huma ta’ l-
opinjoni li r-regoli Komunitarji f’dan ir-rigward jidhru li kienu applikati korrettament. 

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

Billi din hija koordinazzjoni tas-sistemi nazzjonali u mhux armonizzazzjoni tas-sigurtà 
soċjali, kull Stat Membru huwa liberu li jiddetermina l-kundizzjonijiet li jagħtu dritt għall-
benefiċċji, kif ukoll l-ammont tagħhom, kif dawn jiġu kkalkulati u kemm idumu l-benefiċċji.

F’dan ir-rigward, ir-Regolament (KEE) 1408/71 – norma ta’ dritt imnissel mill-bażi f’dan il-
qasam – jagħmel distinzjoni, għat-taqsima "invalidità" (dik li tikkonċerna lil dak li ressaq il-
petizzjoni) bejn Stati Membri li għalihom l-ammont tal-benefiċċji huwa indipendenti minn 

  
1 L-ittri E u L rispettivament ta’ l-Anness hawn imsemmi.
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kemm kienu twal il-perijodi ta’ assikurazzjoni, u Stati Membri fejn it-tul ta’ żmien tal-
kontribuzzjonijiet jgħoddu għall-kalkolu ta’ l-ammont. F’dan ir-rigward, l-Anness IV tiegħu 
jgħid li Franza hija Stat li jagħmel parti mill-ewwel grupp (pajjiż, magħruf bħala, tat-tip A) u 
l-Portugall mit-tieni grupp (pajjiż, magħruf bħala tat-tip B).

Meta wieħed iqis id-dispożizzjonijiet preċedenti, billi dak li ressaq il-petizzjoni kien assikurat 
l-ewwel fi Stat fejn it-tul tal-perijodu ta’ żmien tal-kontribuzzjonijiet ma jgħoddx u mbagħad 
fi Stat fejn dan jgħodd, il-każ tal-persuna konċernata għandu jiġi eżaminat fir-rigward tar-
regoli stabbiliti f 'Kapitolu 3 tar-Regolament (KEE) 1408/71 (pensjonijiet ta’ l-irtirar). F’dan 
il-każ, il-pensjoni ta’ l-invalidità hija kkalkulata skond ir-regoli nazzjonali, billi għal dan il-
għan jitqiesu biss il-perijodi ta’ assikurazzjoni u ta’ impjieg meqjusin skond il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

Id-drittijiet ta’ dak li ressaq il-petizzjoni għandhom jiġu eżaminati fir-rigward tal-leġiżlazzjoni 
Franċiża, li tagħmel ċerti kundizzjonijiet ta’ assikurazzjoni u ta’ reġistrazzjoni. Fil-fatt, il-
kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà għandhom jiġu eżaminati fl-ewwel jum tax-xahar li fih ġie 
stabbilit l-istat ta’ l-invalidità. Għalhekk, id-data li fiha kellu jiġi eżaminat dan il-każ kienet l-
1 ta' April 1996, data meta ġiet iddikjarata l-invalidità fil-Portugall.

L-informazzjoni mogħtija mill-istituzzjoni Portugiża lill-istituzzjoni ta’ pariġġha Franċiża 
permezz tal-formola E 205 (dikjarazzjoni ta’ karriera) ma tindika l-ebda perijodu ta’ 
assikurazzjoni għall-perijodu l-1 ta’ April 1995 – 31 ta’ Marzu 1996 – perijodu ta’ referenza 
Franċiż għall-evalwazzjoni tal-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà. Fil-fatt, l-istituzzjoni Portugiża 
kkonfermat li ma seta' jingħata l-ebda perijodu ta’ assikurazzjoni bejn l-1 ta’ Ottubru 1994 u 
l-1 ta’ April 1996.

Skond hu, dak li ressaq il-petizzjoni jgħid li matul dan il-perijodu huwa ħaddem il-professjoni 
ta' negozjant fil-Portugall u li ħallas il-kontribuzzjonijiet b'rabta ma' dan matul dan il-perijodu 
ta' referenza. Madankollu, it-tagħrif li għandhom is-servizzi tal-Kummissjoni jikkonfermaw li 
l-fond Portugiż jiddikjara li l-persuna konċernata ma ħadmitx matul dan il-perijodu.

L-invokazzjoni ta’ l-Artikolu 45(1) tar-Regolament (KEE) 1408/71 magħmula minn dak li
ressaq il-petizzjoni ma tapplikax f’dan ir-rigward, billi huwa ma jistax jagħti prova tal-
perijodi mwettqa matul il-perijodu ta’ referenza msemmi hawn fuq.

Għalhekk, is-servizzi tal-Kummissjoni jqisu li l-awtoritajiet nazzjonali applikaw korrettament 
ir-regoli Komunitarji f’dan ir-rigward u jikkonfermaw li ma jistgħux jintervjenu favur dak li
ressaq il-petizzjoni.

Dan li għadu kif intqal huwa bla ħsara għad-drittijiet ta’ dak li ressaq il-petizzjonant meta dan 
jilħaq l-età ta' l-irtirar billi, fil-fatt, f’dak il-punt, l-istituzzjoni kompetenti Franċiża tivvaluta s-
snin li fihom tħallset il-kontribuzzjoni fi Franza skond il-prinċipji li jirregolaw il-
koordinazzjoni Komunitarja ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali biex tiddeċiedi l-eliġibbiltà għall-
pensjoni.
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