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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1691/2012, imressqa minn Erwin Michaeler, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-pensjoni Taljana tiegħu u dwar l-aġenzija tal-
pensjonijiet Taljana INPS 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Minn mindu għalaq il-65 sena, il-petizzjonant qed jirċievi l-pensjoni tax-xjuħija mill-aġenzija 
tal-pensjonijiet Taljana INPS. Preċedentement, bejn l-etajiet ta’ 55 u 60, huwa rċieva pensjoni 
tad-diżabilità. Il-petizzjonant jistaqsi għaliex ma rċeviex pensjoni mill-Italja bejn l-etajiet ta’ 
60 u 65. Huwa staqsa dan lill-INPS f’Novembru tal-2012, iżda għadu ma rċieva l-ebda 
risposta. L-aġenzija tal-pensjonijiet Ġermaniża tiegħu kitbet ukoll lill-INPS fl-2008, iżda ma 
rċeviet l-ebda risposta.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

Il-liġijiet tal-Unjoni fil-qasam tas-sigurtà soċjali jipprevedu l-koordinazzjoni u mhux l-
armonizzazzjoni ta’ skemi tal-assigurazzjoni soċjali. Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax is-setgħa 
tal-Istati Membri li jorganizzaw l-iskemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom u, fin-nuqqas tal-
armonizzazzjoni fil-livell ta’ Unjoni, hija responsabbiltà tal-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru 
li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom jingħataw il-benefiċċji ta’ sigurtà soċjali, kif ukoll 
l-ammont ta’ dawn il-benefiċċji u l-perjodu li għalih għandhom jingħataw. Madankollu, meta 
jeżerċitaw dik is-setgħa, l-Istati Membri jridu jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u, b’mod 
partikolari, mad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-KE dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi 
tas-sigurtà soċjali, li stabbilixxew regoli u prinċipji komuni li jridu jiġu osservati mill-
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awtoritajiet nazzjonali kollha. 

L-Artikolu 43 tar-Regolament (KE) Nru 1408/71 li kien applikabbli fiż-żmien konċernat 
jipprovdi li l-konverżjoni ta’ benefiċċju tal-invalidità f’benefiċċju tax-xjuħija taħt il-
leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru wieħed jew aktar ma jaffettwax il-kontinwazzjoni tal-ħlas tal-
benefiċċju tal-invalidità dovut taħt il-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru ieħor.   L-Artikolu 43(2) 
ta’ dan ir-regolament jgħid hekk: Fejn persuna li tirċievi l-benefiċċji tal-invalidità tista’ 
tistabbilixxi talba għall-benefiċċji tax-xjuħija taħt il-leġislazzjoni ta’ Stat Membru wieħed jew 
iktar, skont l-Artikolu 49, kwalunkwe istituzzjoni li hija responsabbli biex tipprovdi benefiċċji 
ta’ invalidità taħt il-leġislazzjoni ta’ Stat Membru tkompli tipprovdi tali persuna bil-benefiċċji 
ta’ invalidità li hija intitolata għalihom taħt il-leġislazzjoni li hija tamministra sakemm id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 jsiru applikabbli fejn tidħol dik l-istituzzjoni jew sakemm il-
persuna kkonċernata twettaq il-kondizzjonijiet għal tali benefiċċji.

Fid-dawl ta’ dan, il-Kummissjoni ma tistax tiddetermina jekk il-ħlas tal-pensjoni Taljana 
kienx interrott għal raġuni korretta jew żbaljata u, f’dan il-każ, abbażi ta’ liema dispożizzjoni 
tal-liġi Taljana. Jiddispjaċiha li l-petizzjonant ma rċeviex tweġiba għat-talba tiegħu għal 
informazzjoni mill-INPS. Madankollu, minħabba li hija l-ewwel u qabel kollox ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tagħhom, inkluż l-awtoritajiet ġudizzjarji 
tagħhom, li jiżguraw l-implimentazzjoni korretta tal-liġi (inkluż tal-liġi tal-Unjoni), il-
Kummissjoni tista’ biss tagħti parir lill-petizzjonant li jfittex rimedju f’dan il-livell.

Jista’ jikkuntattja wkoll lil SOLVIT permezz tal-internet 
(http://ec.europa.eu/solvit/site/index_mt.htm) li huwa netwerk li jgħaqqad l-
amministrazzjonijiet nazzjonali ta’ kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. SOLVIT ġie 
mogħti l-kompitu li jsib soluzzjonijiet rapidi għal problemi li jqumu mill-applikazzjoni mill-
Istati Membri tar-regoli li jirregolaw is-Suq Intern mingħajr il-ħtieġa ta’ azzjoni legali.  Meta 
jagħmel dan, madankollu, għandu joqgħod attent sabiex dan ma jwassalx għas-sospensjoni 
tal-limiti ta’ żmien għall-proċeduri legali fi Stat Membru u għalhekk għal protezzjoni anqas 
effettiva tad-drittijiet tiegħu milli kieku ttieħdu passi fil-livell nazzjonali.  

Konklużjoni

L-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant mhijiex biżżejjed biex tiddetermina jekk il-liġi 
tal-UE ġietx injorata mill-INPS.  Fi kwalunkwe każ, is-sospensjoni tal-ħlas tal-pensjoni mill-
INPS ma tistax tkun ibbażata fuq l-Artikolu 43(2) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 li 
bażikament jipprovdi għall-kontinwazzjoni tal-ħlas tal-benefiċċju tal-invalidità minn Stat 
Membru wieħed anki f’każijiet fejn il-pensjoni tal-invalidità mħallsa minn Membru ieħor ġiet 
ikkonvertita f’pensjoni tax-xjuħija.  Sabiex jissalvagwardja d-drittijiet tiegħu, il-petizzjonant 
jista’ jingħata parir li jfittex rimedju fil-livell nazzjonali jew li jikkuntattja lil SOLVIT, 
f’liema każ hu għandu jipprovdi wkoll in-numru tal-assigurazzjoni personali (PIN) Taljan 
tiegħu sabiex il-fajl tiegħu ikun jista’ jiġi identifikat b’mod aktar faċli. 


