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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0603/2009, imressqa minn D.S., ta’ nazzjonalità mhux magħrufa, 
dwar ksur allegat tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini 
tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament 
fit-territorju tal-Istati Membri

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li ilu legalment residenti fil-Ġermanja mill-1990, jindika li huwa jgħix fi 
sħubija rikonoxxuta, li huwa impjegat u li akkumula drittijiet tal-pensjoni. Bejn l-2005 u l-
2007 hu u l-partner Ġermaniża tiegħu rċevew krediti tal-welfare (Grundsicherungsleistung). 
Fl-2007, il-krediti tal-petizzjonant ġew irtirati peress li ma kienx kapaċi jippreżenta permess 
ta’ residenza tal-UE (ċertifikat ta’ moviment ħieles tal-UE) u meta ppreżenta d-dokument 
meħtieġ, flimkien ma’ permess tax-xogħol tal-UE, il-ħlasijiet ma komplewx isiru. Il-
petizzjonant jargumenta li qed jiġi mċaħħad minn benefiċċji b’mod żbaljat u li huwa vittma 
ta’ diskriminazzjoni u trattament mhux ugwali minħabba n-nazzjonalità tiegħu. Għalhekk qed 
jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-petizzjonant huwa ċittadin Pollakk residenti fil-Ġermanja mill-1990. Hu u l-partner 
Ġermaniża ilhom jgħixu flimkien mill-2004 u jaqsmu appartament. Għall-bidu l-koppja 
rċevew benefiċċji, iżda mill-1 ta’ Lulju 2007 dawn bdew jingħataw biss lill-partner tal-
petizzjonant u mhux iktar lill-petizzjonant. 
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Il-petizzjonant appella kontra din id-deċiżjoni amministrattiva u talab għall-benefiċċji skont 
il-Kodiċi Soċjali Ġermaniża nru II (Sozialgesetzbuch II dwar benefiċċji biex ikopru spejjeż 
tas-sussistenza taħt id-dispożizzjoni bażika għal min qed ifittex xogħol) kif ukoll għal sussidji 
għall-akkomodazzjoni. Il-Qorti Soċjali Ġermaniża (Sozialgericht) f’Berlin fis-27 ta’ Marzu 
2009 nediet deċiżjoni temporanja li tagħti lill-petizzjonant 80% tal-benefiċċji skont il-kodiċi 
soċjali Ġermaniża nru II kif ukoll sussidji għall-akkomodazzjoni u t-tisħin.

Il-petizzjonant iqis li, minħabba li m’għadux jirċievi l-benefiċċji mitluba, huwa ddiskriminat 
abbażi taċ-ċittadinanza tiegħu, u li qiegħda tinkiser id-Direttiva 2004/38/KE.

Id-dispożizzjonijiet tal-Komunità fil-qasam tas-sigurtà soċjali jistipulaw il-koordinazzjoni, 
iżda mhux l-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru 
huwa liberu li jiddetermina d-dettalji tal-iskemi tas-sigurtà soċjali tagħhom stess, inkluż, 
liema benefiċċji għandhom jiġu provduti, il-kundizzjonijiet ta’ eliġibilità, kif jiġu kkalkulati 
dawn il-benefiċċji u kemm-il kontribuzzjoni għandha titħallas. Id-dispożizzjonijiet tal-
Komunità, b’mod partikolari r-Regolament (KEE) Nru 1408/71, jistabbilixxu regoli u 
prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati mill-awtoritajiet nazzjonali kollha meta tiġi 
applikata l-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet 
nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-trattament ugwali u n-nuqqas ta’
diskriminazzjoni. B’dan il-mod, huwa żgurat li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
differenti ma taffettwax b’mod ħażin lil nies li jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment 
liberu fl-Unjoni Ewropea. 

Fir-rigward tal-benefiċċji skont il-Kodiċi Soċjali Ġermnaiża nru II (Sozialgesetzbuch II dwar 
benefiċċji biex ikopru spejjeż tas-sussistenza taħt id-dispożizzjoni bażika għal min qed ifittex 
xogħol), dawn jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 u l-
petizzjonant jista’ jirreferi għall-Artikolu 3 tar-Regolament (KEE) 1408/71 (klawżola dwar 
trattament ugwali għal ċittadini ta’ Stati Membri oħra). 
Ta’ min jinnota li l-Anness IIa punt E. ĠERMANJA tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 
jistipula: 
“Benefiċċji biex ikopru spejjeż tas-sussistenza taħt id-dispożizzoni bażika għal min qed ifittex 
xogħol, kemm-il darba, rigward dawn il-benefiċċji, ir-rekwiżiti dwar l-eliġbilità għal 
suppliment temporanju wara rċevuta ta’ benefiċċju għall-qgħad (Artikolu 24 (1) tal-Ktieb II 
tal-Kodiċi Soċjali) huma milħuqa”.
Dan ifisser li benefiċċji skont il-Kodiċi Soċjali Ġermaniża nru II għandhom jiġu kwalifikati, 
inġenerali, bħala benefiċċji speċjali li mhumiex kontributtivi, li huma stabbiliti skont il-qasam 
ta’ applikazzjoni materjali tar-Regolament (KEE) No 1408/71 bl-ispeċifiċità li dawn il-
benefiċċji m’għandhomx jiġu esportati fi Stat Membru ieħor (l-Artikolu10a), iżda li 
għandhom jitħallsu fil-pajjiż ta’ residenza (Ġermanja), sakemm il-kundizzjonijiet nazzjonali 
jintlaħqu u li tali kundizzjonijiet huma applikati b’mod mhux diskriminatorju.

Safejn huma kkonċernati s-sussidji għall-akkomodazzjoni u t-tisħin, l-Artikolu 4 (4) tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/71 jeskludi l-assistenza soċjali mill-qasam ta’ applikazzjoni ta’
dan ir-Regolament.

Taħt ċerti kundizzjonijiet, il-petizzjonant jista’ jkun intitolat għall-benefiċċji fil-Ġermanja 
inkluża l-assistenza soċjali jew l-akkomodazzjoni jew it-tisħin. L-Artikolu 21(1) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li 
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jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-Istati Membri, salvi l-
limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti  fit-Trattati u d-disposizzjonijiet meħuda sabiex 
dan jitwettaq. Il-kundizzjonijiet rispettivi għandhom jinsabu fid-Direttiva 2004/38/KE dwar 
id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 

L-Artikolu 24 ta’ din id-Direttiva jiżgura li ċ-ċittadini kollha tal-UE li jirrisiedu skont din id-
Direttiva fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti għandhom igawdu trattament ugwali fir-
rigward tal-vantaġġi soċjali bħaċ-ċittadini ta’ dak l-Istat Membru. Madankollu, skont l-
Artikolu 24 (2) tad-Direttiva, l-Istat Membru ospitanti m’għandux ikun obbligat li jattribwixxi 
d-dritt ta’ għajnuna soċjali matul l-ewwel tliet xhur ta’ residenza lill-persuni li mhumiex 
ħaddiema, persuni li jaħdmu għal rashom, persuni li jżommu t-tali status u membri tal-familja 
tagħhom.

Wara l-informazzjoni riċevuta mill-membru Ġermaniż tal-Kummissjoni Amministrattiva 
għas-sigurtà soċjali għal ħaddiema migranti, il-każ tal-petizzjonant għadu miftuħ. Fid-
deċiżjoni temporanja tagħha tas-27 ta’ Marzu 2009, il-Qorti tas-Sigurtà Soċjali Ġermaniża 
f’Berlin kienet tal-fehma li l-petizzjonant hu intitolat għal 80% tal-benefiċċji skont il-kodiċi 
soċjali Ġermaniża nru II kif ukoll għal sussidji għall-akkomodazzjoni u t-tisħin. 

Abbażi tal-informazzjoni riċevuta, il-Kummissjoni ma setgħet tistabbilixxi l-ebda 
diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità. Jidher li l-kwistjoni iktar tikkonċerna diżgwid 
dwar ċirkustanzi fattwali milli applikazzjoni ħażina tal-liġi Komunitarja.


