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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0876/2008, imressqa mis-Sinjorina Lucy Jane Marie Stewart, ta’ 
nazzjonalità Ingliża, dwar id-dritt tagħha għall-pensjoni tal-invalidità meta 
qiegħda tgħix fi Stat Membru ieħor li mhix ċittadina tiegħu. 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, ċittadina Ingliża ta’ 18-il sena li twieldet bis-sindromu ta’ Down li tgħix mal-
familja adottiva tagħha fi Spanja, jidhrilha li d-dritt tagħha li tiċċaqlaq u tgħix b’mod ħieles fi 
Stat Membru ieħor tal-UE huwa mfixkel minn dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni Brittanika li 
ma jippermettux li hija tirċievi l-benefiċċji tal-invalidità tagħha meta qiegħda barra. Il-ġenituri 
tal-petizzjonanta, it-tnejn li huma pensjonanti, bħalissa jirċievu allowance għat-tfal u kreditu 
mit-taxxa għat-tfal mir-Renju Unit, iżda dawn il-benefiċċji jitwaqqfu meta hija tagħlaq 19-il 
sena. Il-petizzjonanta talbet lill-awtoritajiet Ingliżi biex tingħata pensjoni tal-invalidità wara li 
tagħlaq 19, iżda l-applikazzjoni tagħha ġiet rifjutata minħabba li hija m’għadhiex tgħix fir-
Renju Unit, iżda fi Spanja. Il-petizzjonanta tikkritika l-fatt li skont il-leġiżlazzjonijiet tal-KE 
hija m’għandhiex drittijiet individwali tagħha, iżda biss bħala membru tal-familja. Hija tisfida 
d-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit dwar il-pensjoni tal-invalidità kif ukoll il-
leġiżlazzjoni tal-KE dwar il-moviment ħieles tal-persuni għax tkopri biss lill-persuni 
impjegati u dawk li jaħdmu għal rashom. Il-petizzjonanta, li qatt mhija se tkun persuna 
impjegata fi Spanja, jidhrilha li għandha tibbenefika minn trasferiment tad-drittijiet għal 
pensjoni tal-invalidità tagħha fl-istat attwali ta’ residenza tagħha bħal kwalunkwe ċittadin 
ieħor tal-UE.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija omm tifla b’diżabilità. Minħabba d-diżabilità tagħha t-tifla hija intitolata 
li tieħu benefiċċju mir-Renju Unit, l-Allowance ta’ Sussistenza għad-Diżabbilità, li ngħatalha 
fl-1990 meta kellha biss 6 xhur. Dak iż-żmien il-benefiċċju ngħatalha bħala benefiċċju tal-
invalidità kontributorju u kien jitħallas (esportat) mingħajr restrizzjoni għal benefiċjarji li ma 
jgħixux fir-Renju Unit. Fl-1992, minħabba tibdil leġiżlattiv kemm f’livelli nazzjonali kif ukoll 
Komunitarju, il-benefiċċju ma baqax jingħata lil persuni li jgħixu barra mill-pajjiż. 
Madankollu, skont id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali f’Art 95b tar-Regolament 1408/71, il-
benefiċċju jista’ jingħata lil persuni residenti barra mill-pajjiż li kienu ngħataw il-benefiċċju 
qabel saret il-bidla leġiżlattiva. L-Awtoritajiet tar-Renju Unit jirrikonoxxu li din hija s-
sitwazzjoni tat-tifla tal-petizzjonanta u li din kontinwament qiegħda tingħata l-benefiċċju 
bħala residenta fi Spanja.

Skont il-liġi nazzjonali tar-Renju Unit, benefiċjarju tal-Allowance ta’ Sussistenza għad-
Diżabbilità, li huwa residenti fir-Renju Unit, minn 16-il sena ’l fuq huwa intitolat li jirċievi l-
benefiċċju tal-Inkapaċità. Madankollu, it-tifla tal-petizzjonanta ma ngħatatx il-benefiċċju 
minħabba li hi ma toqogħdx fir-Renju Unit. Il-petizzjonanta ssaqsi jekk dan ir-rifjut huwiex 
konformi mal-liġi Komunitarja. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Is-servizzi tal-Kummissjoni huma tal-fehma li r-rifjut tal-għoti tal-benefiċċju tal-inkapacità 
tar-Renju Unit lil persuna, li taqa’ taħt il-qasam ta’ applikazzjoni tar-Reg. 1408/71, għas-
sempliċi raġuni li l-persuna mhijiex residenti fir-Renju Unit imur kontra l-Artikolu 3 tar-
Regolament 1408/71t. Is-servizzi tal-Kummissjoni għalhekk se jiktbu lill-Awtoritajiet tar-
Renju Unit u jitolbu li ssir investigazzjoni tal-każ. 

Konklużjonijiet

Biex is-sitwazzjoni ta’ bint il-petizzjonanta tiġi ċċarata, is-servizzi tal-Kummissjoni se jiktbu 
lill-Awtoritajiet tar-Renju Unit u jitolbu li ssir investigazzjoni tal-każ.

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jinfurmaw lill-Parlament dwar ir-risposta.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta' Settembru 2009.

Is-servizzi tal-Kummissjoni kitbu lill-Awtoritajiet tar-Renju Unit u talbu għal investigazzjoni 
tal-każ. L-Awtoritajiet wieġbu f’ittra tat-3 ta’ Marzu 2009 u stqarrew li attwalment il-
kwistjoni kienet soġġetta għall-proċedimenti tal-Qorti u, għalhekk, ma kinux f’pożizzjoni li 
jiddiskutu l-kwistjonijiet mqajma mis-servizzi tal-Kummissjoni.
Il-petizzjonanta provdiet informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedimenti tal-Qorti.

Is-servizzi tal-Kummissjoni analizzaw is-sitwazzjoni li għaliha l-petizzjonanta ġibdet l-
attenzjoni u waslu għall-konklużjoni li hemm bażi suffiċjenti biex hija tirreġistra lment 
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formali kontra r-Renju Unit skont l-Artikolu 3 tar-Regolament 1408/71.


