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Suġġett: Petizzjoni 1549/2009, imressqa minn Mateja Mark, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar il-pensjonijiet tas-superstiti għar-romol li joqogħdu barra minn pajjiżhom. 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, ċittadina Ġermaniża li tirċievi pensjoni tal-armla fl-Olanda fejn ir-raġel 
tagħha kien qed jaħdem, tindika li l-leġiżlazzjoni Olandiża li fuqha hija bbażata issa ġiet 
emendata. Wara li tagħlaq il-65 sena, l-intitolamenti għall-pensjoni se jitwaqqfu. Il-
petizzjonanta ssostni li r-romol Olandiżi jibqgħu jingħataw somma ta’ flus, irrispettivament 
minn jekk ikunux ħadmu jew le. Iċ-ċaħda tal-ħlasijiet tal-pensjoni se tnaqqas b’mod 
kunsiderevoli d-dħul tal-pensjonanta u hija tenfasizza li r-romol barranin li jinsabu 
f’ċirkostanzi simili u li qegħdin jirċievu pensjoni Ġermaniża jkomplu jirċievu l-intitolamenti 
sa tmiem ħajjithom. Il-petizzjonanta hija tal-fehma li dawn id-dispożizzjonijiet huma inġusti u 
diskriminatorji u qed tfittex l-għajnuna tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Mill-1 ta’ Lulju 1996, l-Att Ġenerali dwar l-Orfni u r-Romol (Algemene Weduwen en 
Wezenwet) fil-Pajjiżi l-Baxxi ġie sostitwit bl-Att Ġenerali dwar is-Superstiti (Algemene 
Nabestaandenwet). L-għan tal-Att Ġenerali l-ġdid dwar is-Superstiti huwa li jintroduċi 
assigurazzjoni għal superstiti li hija limitata għal superstiti li ma jistgħux imantnu lilhom 
infushom. Il-benefiċċju tas-superstiti f’kull każ jieqaf hekk kif persuna tagħlaq 65 sena, l-età 
pensjonabbli fil-Pajjiżi l-Baxxi. Is-superstiti li kien assigurat skont il-liġi Olandiża se jkun 
intitolat għal pensjoni tax-xjuħija  minn dik l-età ’l quddiem. Din il-kundizzjoni mhijiex ġdida 
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meta mqabbla mal-Att Ġenerali dwar l-Orfni u r-Romol.

Il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprovdi għal koordinazzjoni u mhux għal 
armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru huwa liberu li 
jiddetermina d-dettalji tas-sistema tiegħu stess tas-sigurtà soċjali, inklużi n-natura tal-
benefiċċji pprovduti, il-kundizzjonijiet ta’ eleġibilità, il-kalkolu ta’ dawn il-benefiċċji, u l-
għadd tal-kontribuzzjonijiet li għandhom jitħallsu. Id-dispożizzjonijiet tal-UE, b’mod 
partikolari r-Regolament (KE) Nru 883/2004,  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-nondiskriminazzjoni. Billi 
jagħmlu dan, jiġi żgurat li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti ma tkunx 
qed taffettwa ħażin lill-persuni li jeżerċitaw id-dritt ta’ moviment liberu fl-Unjoni Ewropea.

F’dak li jikkonċerna r-Regolament (KE) Nru 883/2004, is-Sinjura Mark hija stess m’għamlitx 
użu mid-dritt għall-moviment liberu tagħha. Bħala membru tal-familja ta’ ħaddiem tal-
fruntiera, ir-regoli dwar il-leġiżlazzjoni applikabbli fit-Titolu II ma japplikawx għaliha. 
B’konsegwenza ta’ dan, il-petizzjonanta baqgħet soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà 
soċjali tal-Istat Membru ta’ residenza (il-Ġermanja) matul il-perjodu li fih il-petizzjonanta 
kienet qed tirċievi l-benefiċċju tas-superstiti kemm mill-Pajjiżi l-Baxxi kif ukoll mill-
Ġermanja. Minħabba li l-petizzjonanta qatt ma kienet soġġetta għal-leġiżlazzjoni Olandiża 
dwar is-sigurtà soċjali, hi ma kisbet l-ebda dritt għall-pensjoni fil-Pajjiżi l-Baxxi li fuq il-bażi 
tiegħu setgħet kienet intitolata għall-pensjoni tax-xjuħija mill-età ta’ 65 sena.

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddikjarat f’diversi okkażjonijiet li l-Artikolu 48 tat-
TFUE (li qabel kien l-Artikolu 42 KE), li fuqu huwa bbażat ir-Regolament (KE) Nru 
883/2004, ma jaffettwax id-differenzi sostantivi u proċedurali bejn is-sistemi ta’ sigurtà 
soċjali ta’ Stati Membri individwali, u għalhekk id-drittijiet ta’ persuni li huma assigurati 
hemmhekk. L-Artikolu 48 tat-TFUE ma jiggarantix li t-trasferiment tal-attivitajiet ta’ impjieg 
jew il-post ta’ residenza jkun f’kull każ newtrali f’dak li jirrigwarda s-sigurtà soċjali. Dak li 
huwa rilevanti huwa li l-persuna kkonċernata ma titpoġġiex fi żvantaġġ meta mqabbla maċ-
ċittadini tal-Istat Membru fejn teżerċita l-attivitajiet tagħha jew li marret toqgħod fih (Kawżi 
C-3/08 Leyman, C-393/99 u C-394/99, Hervein).

Il-petizzjonanta hija intitolata għal benefiċċju tas-superstiti taħt l-istess kundizzjonijiet bħal 
dawk ta’ superstiti fil-Pajjiżi l-Baxxi. It-tieni nett, il-kundizzjonijiet għal affiljazzjoni fl-Att 
Ġenerali dwar il-Pensjoni tax-Xjuħija japplikaw b’mod ugwali għal ċittadini Olandiżi u għal 
dawk li mhumiex ċittadini.

Il-konjuġi kisbu rekord ta’ assigurazzjoni indipendenti skont l-Att Ġenerali Olandiż dwar il-
Pensjoni tax-Xjuħija fit-2 ta’ Awwissu 1989. Jidher mill-petizzjoni li l-petizzjonanta ilha 
armla mill-1989. Permezz ta’ dispożizzjoni tranżizzjonali, l-Anness VI tar-Regolament (KEE) 
Nru 1408/71 jistipula l-assigurazzjoni volontarja għal konjuġi ta’ persuna impjegata, li qabel 
kienet koperta bi skema ta’ sigurtà soċjali obbligatorja u li tirresiedi fi Stat Membru ieħor li 
mhumiex il-Pajjiżi l-Baxxi, bil-kundizzjoni li l-persuna impjegata tkun koperta fit-2 ta’ 
Awwissu 1989. L-assigurazzjoni volontarja tkompli jekk l-assigurazzjoni obbligatorja tal-
persuna impjegata tiġi terminata b’riżultat tal-mewt tagħha, iżda tieqaf f’kull każ fid-data li 
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fiha l-persuna assigurata b’mod volontarju tagħlaq 65 sena. Mill-petizzjoni ma jidhirx li l-
petizzjonanta għamlet użu mill-għażla ta’ assigurazzjoni volontarja, li abbażi tagħha hija 
setgħet kienet assigurata fil-Pajjiżi l-Baxxi bħala l-konjuġi ta’ ħaddiem tal-fruntiera.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni, abbażi tal-informazzjoni pprovduta, ma tistabbilixxi l-ebda applikazzjoni 
inkorretta tar-Regolamenti tal-UE dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali 
minħabba li l-Att Ġenerali Olandiż dwar is-Superstiti ġie applikat bl-istess mod bħalma kien 
ikun applikat għal ċittadini Olandiżi.


