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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0103/2010, ippreżentata minn Raffaele Sisto, ta’ nazzjonalità Taljana, 
dwar il-kalkolu tad-drittijiet tiegħu għall-pensjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-entità Taljana tal-pensjonijiet tal-INPS qed tikser kemm il-liġi 
Taljana u r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali fir-rigward tal-kalkolu tad-drittijiet tal-pensjoni tiegħu. Hu kien qed jitlob 
il-kalkolu tad-drittijiet tal-pensjoni tiegħu skont ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71 fir-
rigward tal-perjodu tiegħu ta’ xogħol fi Franza u, (taħt it-termini ta’ ftehim bilaterali bejn l-
Italja u l-Monaco) fir-rigward tal-perjodu tiegħu ta’ xogħol f’Monaco. Hu rrefera f’dan ir-
rigward għar-Rakkomandazzjoni Nru 22 tat-18 ta’ Ġunju 2003 dwar l-implimentazzjoni tal-
każistika stabbilita minn sentenza Gottardo, taħt liema benefiċċji mogħtija skont ftehima ta’ 
sigurtà soċjali bilaterali bejn Stat Membru u pajjiż terz immirata lejn ħaddiema nazzjonali, 
għandhom jingħataw ukoll lill-ħaddiema li huma ċittadini ta’ Stati Membri oħra.  Madankollu 
l-INPS infurmah li s-sentenza Gottardo ma tapplikax għalih u rifjutat l-applikazzjoni tiegħu.
Il-petizzjonant iqis li hu qed jiġi trattat b’mod inġust.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Mejju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Skont il-ġurisprudenza Gottardo, il-vantaġġi li jirriżultaw minn ftehim bilaterali bejn Stat 
Membru u pajjiż terz iridu jingħataw lill-ħaddiema ta' Stati Membri oħra li mhumiex parti 
mill-ftehim, u dan permezz tal-prinċipju tat-trattament ugwali bejn iċ-ċittadini ta' Stati 
Membri oħra previst mill-Artikolu 39 tat-Trattat KE. Id-deċiżjoni Gottardo għalhekk 
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tipprojbixxi biss id-diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità fir-rigward tal-benefiċċji 
soċjali mogħtija minn Stat Membru liċ-ċittadini tiegħu.

Madankollu, din il-petizzjoni ma tikkonċernax problema ta' diskriminazzjoni bbażata fuq in-
nazzjonalità: il-petizzjonant jidhirlu li din il-ġurisprudenza tobbliga lill-Istati Membri li 
jirrikonoxxu l-perjodi ta' xogħol li jkunu saru fi stat terz, f'dan il-każ f'Monako. 

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li, fil-każ attwali tal-liġi tal-UE, l-applikazzjoni ta' din il-
ġurisprudenza ma tfissirx li l-individwi msemmija jistgħu jippretendu rikonoxximent tad-
drittijiet tagħhom stabbiliti f'pajjiżi terzi (fuq il-bażi tar-Regolament 1408/71 u tal-ftehim 
bilaterali). Din il-pożizzjoni ġiet ikkonfermata mill-Qorti ħafna drabi: "l-organizzazzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali tal-Istati Membri mhumiex mitluba jqisu, għall-għanijiet tal-akkwist tad-
dritt għal benefiċċji tas-sigurtà soċjali, il-perjodi tal-assikurazzjoni kompluti f'pajjiżi terzi" 
(sentenza tas-16 ta' Novembru 1972, Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, ECR p. 1141; ara 
wkoll is-sentenza tal-10 ta' Marzu 1977, Kaucic, 75/76. ECR p.495). Fil-każ Borowitz, (is-
sentenza tal-5 ta' Lulju 1988, 21/87, ECR p. 3715), il-Qorti enfasizzat li "perjodi kompluti 
taħt il-leġiżlazzjoni ta' pajjiż terz ma jsirux, sempliċiment għax tqiesu mill-istituzzjoni 
Ġermaniża skont ftehim bilaterali konkluż mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, perjodi 
kompluti taħt il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri skont l-Artikolu 46 tar-Regolament. L-ebda 
dispożizzjoni ma tobbliga għalhekk lill-istituzzjonijiet ta' Stati Membri oħrajn li jqisuhom 
meta jagħmlu l-kalkoli tagħhom skont l-Artikolu 46 u l-fatt li l-istituzzjoni Ġermaniża qieset 
dawk il-perjodi ma jfissirx li hemm xi żieda fl-obbligi tagħhom". 

Meta jitqies li l-Italja tirrispetta l-prinċipju tan-nuqqas ta' diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-
nazzjonalità f'dak li għandu x'jaqsam mal-ftehimiet bilaterali, kif stipulat mill-Qorti fil-każ 
Gottardo, u billi din il-ġurisprudenza tillimita ruħha biss għall-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni, mingħajr ma timponi fuq l-Istati Membri li jqisu d-drittijiet miġbura fil-
pajjiżi terzi fuq il-bażi tar-Regolament 1408/71 u tal-ftehim bilaterali, il-Kummissjoni ma 
tistax tieħu azzjoni favur il-petizzjonant. 


