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KOMUNIKAZZJONI LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0825/2005, imressqa minn Panagiotis Georgiadis, ta’ nazzjonalità 
Griega, fuq il-problemi tal-pensjoni ta’ missieru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Missier dak li ressaq il-petizzjoni, li ħadem għal ċertu snin fil-Ġermanja, jirċievi pensjoni ta’ 
invalidità Griega. Madankollu, l-awtoritajiet Ġermaniżi responsabbli mill-pensjoni 
(Landesversicherungsanstalt) ta’ Bade-Wurtemberg, li evalwaw il-grad ta’ invalidità ta’ 
missieru fuq livell inferjuri, sa issa irrifjutaw li jagħtuh l-ammont li huwa jikkunsidra li 
għandu jirċievi bi dritt. Dak li ressaq il-petizzjoni jitlob lill-Parlament Ewropew li jissorvelja 
l-osservanza tal-prinċipji Ewropej previsti li ma jħallux ħaddiem immigrant, fil-każ ta’ 
invalidità, li jkun żvantaġġat meta mqabbel ma’ persuna li dejjem għexet u ħadmet fl-istess 
pajjiż.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Jannar 2006. Il-Kummissjoni ġiet mitluba tagħti l-
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regolament).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Mejju 2006.

Kuntest/Sommarju tal-fatti/Storja

Missier dak li ressaq il-petizzjoni, fil-passat, ħadem il-Ġermanja. Huwa ingħata pensjoni ta’ 
invalidità taħt il-liġi Griega. Huwa wkoll ingħata pensjoni ta’ invalidità taħt il-liġi Ġermaniża. 
Madankollu, l-istituzzjoni Ġermaniża evalwat il-grad ta’ invalidità b’mod inferjuri minn dak 
stmat mill-istituzzjoni Griega u tat benefiċċju skont dan il-grad ta’ invalidità inferjuri. 

L-ilment
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Dak li ressaq il-petizzjoni jikkunsidra li l-pensjoni ta’ invalidità Ġermaniża, peress li ġiet 
ibbażata fuq grad ta’ invalidità inferjuri għal dak tal-pensjoni Griega, mhijiex konformi mad-
drittijiet tal-ħaddiema immigranti. Huwa jikkunsidra li ħaddiem immigrant li sar invalidu 
m’għandux jiġi ttrattat b’mod żvantaġġat minn persuna li dejjem għexet u ħadmet fl-istess 
Stat Membru. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni fir-rigward tal-argumenti ta’ dak li ressaq il-petizzjoni

Id-dritt tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali ma jissostwixxix l-iskemi nazzjonali tas-sigurtà 
soċjali eżistenti permezz ta’ sistema Ewropea waħdanija. Minflok ma jarmonizzaw l-iskemi 
tas-sigurtà soċjali, id-dispożizzjonijiet Ewropej f’dan il-qasam tas-sigurtà soċjali jipprevedu l-
koordinazzjoni sempliċi ta’ dawn is-sistemi nazzjonali. Fi kliem ieħor, kull Stat Membru 
huwa liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistema nazzjonali tiegħu tas-sigurtà soċjali, jiġifieri, 
min huwa assigurat taħt il-leġiżlazzjoni tiegħu, liema benefiċċji huma mogħtija u taħt liema 
kundizzjonijiet, kif dawn il-benefiċċji jiġu kkalkulati u x’inhuwa l-ammont tal-ispejjeż li jridu 
jiġu mħallsa. Id-dritt Ewropew, b’mod partikolari ir-Regolament (KEE) Nru. 1408/71, 
jistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu rrispettati waqt l-applikazzjoni tal-liġi 
nazzjonali. B’hekk, jiġi garantit li l-applikazzjoni tal-liġijiet differenti nazzjonali ma 
taffettwax negattivament lill-persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ moviment liberu fl-
Unjoni Ewropea. 

Il-kwistjoni li tagħti lil xi ħadd pensjoni ta’ invalidità skont il-leġiżlazzjoni Ġermaniża u l-
evalwazzjoni tal-grad ta’ invalidtà jikkonċernaw kundizzjoni tad-dritt għall-benefiċċji u 
għalhekk ma taqax taħt id-dritt komunitarju, imma biss taħt il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
Ġermaniża. Hekk kif din il-kwistjoni hija rregolata biss skont id-dritt nazzjonali Ġermaniż, 
din hija indipendenti mill-pożizzjoni adottata mill-istituzzjoni Griega. Għalhekk id-deċiżjoni 
Ġermaniża ma tmurx kontra d-dritt komunitarju u kontra d-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
Nru. 1408/71.

Konklużjonijiet

Il-fatt li l-istituzzjonijiet fl-Istati Membri differenti jagħtu l-pensjonijiet ta’ invalidità abbażi 
ta’ evalwazzjonijiet differenti skont il-grad ta’ invalidità tal-persuna ma jmurx kontra d-dritt 
komunitarju u kontra d-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru. 1408/71. Is-servizzi tal-
Kummissjoni għalhekk jipproponu li l-petizzjoni tingħalaq.

3. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

Kuntest/Sommarju tal-fatti/Storja

Missier dak li ressaq il-petizzjoni, li għal ħafna snin kien jaħdem il-Ġermanja, ingħata 
pensjoni ta’ invalidità fil-Ġermanja, imma ma ngħatax waħda fil-Greċja. Il-fond Ġermaniż 
(Landesversicherungsanstalt) f’Baden-Würrtemberg oriġinarjament stabbilixxa grad ta’ 
invalidità inferjuri fir-rigward ta’ missier dak li ressaq il-petizzjoni, iżda mill-2003 huwa beda 
jirċievi pensjoni għal ħajtu kollha. Dak li ressaq il-petizzjoni jikkunsidra li l-fond Grieg IKA-
ETAM madankollu m’għandux jirrikonoxxi d-deċiżjoni Ġermaniża dwar il-grad ta’ diżabilità. 
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Dak li ressaq il-petizzjoni qiegħed ifittex l-assistenza tal-Parlament Ewropew sabiex jassigura 
l-osservanza tal-prinċipju tal-UE li, jekk ħaddiem immigrant isir invalidu, m’għandux jiġi 
ttrattat b’mod żvantaġġat minn individwu li dejjem għex u ħadem fl-istess pajjiż.

Il-kummenti tal-Kummissjoni fir-rigward tal-argumenti ta’ dak li ressaq il-petizzjoni

Hekk kif is-servizzi tal-Kummissjoni spjegaw fid-dettall lil dak li ressaq il-petizzjoni fl-ittra 
tas-6 ta’ Lulju 2005, id-deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-livell ta’ invalidità jaqgħu taħt il-
kompetenza esklussiva tal-Istati Membri. Kif il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat diversi drabi, ir-
regolament ibbażat fuq l-Artikolu 42 KE jipprevedi li jikkoordina u mhux li jarmonizza l-
iskemi tas-sigurtà soċjali. 

Dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu, bl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali, mill-istituzzjonijiet 
nazzjonali ta’ kull stat fejn persuna tkun ġiet assigurata. Id-deċiżjoni ta’ istituzzjoni torbot lill-
istituzzjonijiet nazzjonali tal-Istati l-oħra kollha kkonċernati biss f’ċertu każijiet partikolari. Din 
is-sitwazzjoni tirriżulta mill-fatt li d-dispożizzjonijiet komunitarji ma jarmonizzawx is-sistemi 
nazzjonali tas-sigurtà soċjali, imma jikkuntentaw biss li jikkoordinawhom. 

Konklużjonijiet

Wara li rat il-karattru limitat tal-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali, il-Kummissjoni 
mhijiex f’pożizzjoni li tintervieni favur dak li ressaq il-petizzjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonant iqis li l-Parlament Ewropew għalaq din il-petizzjoni fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni żbaljata pprovduta mill-Kummissjoni u jitlob li l-petizzjoni terġa’ tinfetaħ. L-
eżami tad-dossjer voluminuż mibgħut mill-petizzjonant ma kellu l-ebda element suxxettibbli 
li jistabbilixxi ksur tad-dritt Komunitarju.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tqis li m’hemm l-ebda element ġdid li jippermetti li din il-petizzjoni terġa’ 
tiġi eżaminata.


