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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0595/2010 , imressqa minn Henryka Magdalena Andersen, ta’ 
nazzjonalità Pollakka, dwar id-dispożizzjonijiet Daniżi ta’ pensjonijiet imnaqqsa u 
n-nuqqas li tinżamm konformità mal-prinċipji tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni 
impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità

Petizzjoni 0799/2010 , imressqa minn Britta Schulz, ta’ nazzjonalità Daniża, dwar 
id-dispożizzjonijiet Daniżi li jirregolaw il-pensjonijiet ridotti u n-nuqqas 
sussegwenti ta’ rispett tal-prinċipji tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 
dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-
familji tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità

1. Sommarju tal-petizzjoni 0595/2010

Il-petizzjonanta, li ilha 18-il sena tgħix id-Danimarka, tirreferi għar-regoli Daniżi dwar il-
pensjoni, li skonthom l-intitolament għal pensjoni jitħallas abbażi ta’ kemm-il sena 
persuna ilha tgħix b’mod permanenti fid-Danimarka. Mhuwiex importanti jekk il-persuna 
inkwistjoni għandhiex impjieg jew ħallsitx taxxa. Jekk il-persuna ma kinitx residenti fid-
Danimarka għall-ammont ta’ snin meħtieġ mil-liġi, il-pensjoni titnaqqas. Il-petizzjonanta 
tindika li din is-sitwazzjoni mhijiex konformi mal-prinċipji tar-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni 
impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità, u hija tirreferi 
partikolarment għall-Artikolu 3(1) tar-Regolament li jsostni li ‘Bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet speċjali ta’ dan ir-Regolament, il-persuni residenti fit-territorju ta’ 
wieħed mill-Istati Membri li għalih japplika dan ir-Regolament għandhom ikunu soġġetti 
għall-istess obbligi u jgawdu l-istess benefiċċji skont il-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat 
Membru bħaċ-ċittadini nazzjonali ta’ dan l-Istat’, u għall-Artikolu 4 (Materji koperti) u l-
Artikolu 46 (Il-għotja tal-benefiċċji). Il-petizzjonanta tenfasizza wkoll li l-persuni li qed 
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jirċievu pensjoni mnaqqsa fid-Danimarka jkollhom jgħixu f’faqar relattiv fuq żewġ terzi 
jew anke fuq nofs pensjoni ta’ rtirar bikri jew pensjoni tax-xjuħija, anke jekk l-Artikolu 
50 tar-Regolament isostni li ‘Wieħed li jirċievi l-benefiċċji li għalihom japplika dan il-
Kapitolu jista’ ma jiġix konċess, fl-Istat li fit-territorju tiegħu jkun jirrisjedi u li skont il-
leġiżlazzjoni tiegħu jistħoqq benefiċċju, benefiċċju li hu inqas mill-benefiċċju minimu 
fissat minn din il-leġiżlazzjoni għal perijodu ta’ żmien ta’ assigurazzjoni ugwali għall-
perijodi kollha tal-assigurazjoni wara li jitqies il-ħlas bi qbil mal-Artikoli preċedenti. L-
istituzzjoni kompetenti ta’ dan l-Istat għandha, jekk meħtieġ, tagħtih bi ħlas matul iż-
żmien kollu tar-residenza tiegħu fit-territorju tagħha suppliment ugwali għad-differenza 
bejn it-total tal-benefiċċji mistħoqqa skont dan il-Kapitolu u l-ammont tal-benefiċċju 
minimu’. Għalhekk, il-petizzjonanta tistieden lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-miżuri 
neċessarji biex jiżgura li l-awtoritajiet Daniżi jikkonformaw mal-leġiżlazzjoniji 
applikabbli tal-UE.
Sommarju tal-petizzjoni 0799/2010
Il-petizzjonanta hija ċittadina Daniża iżda oriġinarjament ġejja min-Nofsinhar ta’ 
Schleswig (il-Ġermanja), fejn hija ġiet impjegata fl-interess pubbliku Daniż minn 
assoċjazzjoni ta’ istituzzjonijiet tal-minoranza fid-Danimarka “Dansk Skoleforening” (l-
Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Daniżi). Il-petizzjonanta, li issa hija residenti fid-Danimarka, 
tirreferi għar-regoli tal-pensjoni Daniżi, li skonthom l-intitolament għal pensjoni jinkiseb 
abbażi ta’ kemm-il sena persuna għexet b’mod permanenti fid-Danimarka. Mhuwiex 
importanti jekk il-persuna inkwistjoni għandhiex impjieg jew ħallsitx taxxa. Jekk il-
persuna ma kinitx residenti fid-Danimarka għan-numru ta’ snin mitluba mil-liġi, tingħata 
pensjoni (‘brøkpension’) ridotta.  Il-petizzjonanta tikkunsidra li din is-sitwazzjoni tmur 
kontra l-prinċipji ta’ trattament ugwali u kontra r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 tal-
Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-
familji tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità. Il-petizzjonanta tistqarr ukoll li l-
għajnuna inizjali mogħtija, liema għajnuna hija benefiċċju pubbliku li jitħallas lil persuni 
li emigraw lejn id-Danimarka wara l-1 ta’ Lulju 2002, hija diżgrazzja għas-sistema tal-
benefiċċji mogħtija mill-istat Daniż. Hija għalhekk tistieden lill-Parlament Ewropew biex 
jieħu l-miżuri neċessarji biex jiżgura li l-awtoritajiet Daniżi jikkonformaw mal-ittra u l-
ispirtu tar-regoli tal-UE f’dan il-qasam.

2. Ammissibilità

Petizzjoni 0595/2010 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet 
mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

Petizzjoni 0799/2010 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni 
ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Il-petizzjonijiet

Iż-żewġ petizzjonanti qed jirċievu pensjoni tal-invalidità (førtidspension) mid-Danimarka. 
Minħabba li għal ċerti perjodi huma ma kenux jgħixu fid-Danimarka (petizzjonanta minnhom 
twieldet il-Polonja, l-oħra l-Ġermanja, iżda t-tnejn li huma iktar tard f’ħajjithom marru jgħixu 
d-Danimarka), huma jirċievu biss parti mill-ammont sħiħ tal-pensjoni tal-invalidità stabbilit 
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mil-leġiżlazzjoni Daniża. Il-petizzjonanti jikkunsidraw li dan iwassal għal trattament inġust u 
mhux ugwali abbażi tal-fatt li huma ma kinux residenti d-Danimarka matul ċerti perjodi ta’ 
żmien, u b’hekk jikkostitwixxi diskriminazzjoni indiretta li hija pprojbita mill-Artikolu 4 tar-
Regolament Nru 883/20041 (qabel l-1 ta’ Mejju 2010: l-Artikolu 3 tar-Regolament (KEE) Nru 
1408/712) u l-Artikolu 45 tat-TFUE u/jew l-Artikolu 21 tat-TFUE.

Minbarra l-pensjonijiet tal-invalidità tagħhom, iż-żewġ petizzjonanti jirċievu suppliment 
skont il-paragrafu 27a tal-Liġi Daniża dwar il-Politika Soċjali Attiva (lov om aktiv 
socialpolitik) li jingħatalhom peress li huma jirċievu biss parti mill-ammont sħiħ tal-pensjoni 
tal-invalidità. Il-petizzjonanti jikkunsidraw li dan is-suppliment ma jiġix ikkalkulat b’mod 
ġust. Huma tal-opinjoni li dan għandu jiġi kkalkulat b’tali mod li jissupplimenta l-pensjoni 
tal-invalidità frazzjonali (li huma jirċievu) biex b’hekk jibdew jirċievu l-ammont sħiħ tal-
pensjoni tal-invalidità.

Barra minn hekk, huma tal-opinjoni li l-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 
(qabel l-1 ta’ Mejju 2010: l-Artikolu 50 tar-Regolament (KE) Nru 1408/71) jobbliga lill-
istituzzjoni Daniża kompetenti tħallashom suppliment li jiġi kkalkulat b’tali mod li 
jissupplimenta l-pensjoni tal-invalidità frazzjonali li huma jirċievu biex b’hekk jibdew 
jirċievu l-ammont sħiħ tal-pensjoni tal-invalidità.

Petizzjonanta minnhom tirreferi għall-mod li bih hija ġiet intaxxata fid-Danimarka, wara li 
hija rċeviet ukoll pensjoni tal-invalidità Pollakka. Hija tispjega li seħħet regolarizzazzjoni tat-
taxxa tad-dħul personali tagħha fid-Danimarka, u li dan wassal biex ċerti allowances tagħha 
ġew aġġustati. Il-petizzjonanta hija tal-opinjoni li l-piż globali tat-taxxa fuq il-pensjoni 
Pollakka tagħha huwa eċċessiv.

Il-petizzjonanta l-oħra tirreferi għal perjodi ta’ impjieg li hija kkompletat fil-Ġermanja għad-
Dansk Skoleforening for Sydslesvig (l-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Daniżi fin-Nofsinhar ta’ 
Schleswig). Skont il-leġiżlazzjoni Daniża, tali perjodi ta’ impjieg, f’ċerti ċirkostanzi, jistgħu 
jiġu kkunsidrati bħala impjieg fl-interess pubbliku Daniż u għalhekk jgħoddu għall-
akkumulazzjoni tad-drittijiet tal-pensjoni tax-xjuħija u/jew tal-invalidità fid-Danimarka.
Madankollu, fil-każ tal-petizzjonanta, ir-rikonoxximent ta’ dawn il-perjodi ta’ impjieg għall-
iskopijiet tal-akkumulazzjoni tal-intitolamenti għall-pensjoni Daniża jinċaħad mill-istituzzjoni 
Daniża abbażi tal-fatt li l-assigurazzjoni tagħha matul dak il-perjodu kienet taqa’ taħt il-
leġiżlazzjoni Ġermaniża.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

a. Il-kompetenzi limitati tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-sigurtà soċjali

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ 
April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali, ĠU L 200, 7.6.2004, p. 1, kif 
emendat mir-Regolament (KE) Nru 988/2009 (ĠU L 284, 30.10.2009, p. 43).
2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-
applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, il-persuni li jaħdmu għal 
rashom u membri tal-familja tagħhom li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità, ĠU L 28, 30.1.1997, 
p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 592/2008 (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 1).
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Il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-sigurtà soċjali huma limitati. Fil-fatt, hekk kif 
il-Qorti tal-Ġustizzja kkonfermat f’diversi okkażjonijiet1 , it-Trattati jipprovdu bażi għall-
koordinazzjoni, mhux għall-armonizzazzjoni, tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri.
Għaldaqstant, l-imsemmija Trattati jippermettu differenzi bejn is-sistemi tas-sigurtà soċjali 
tal-Istati Membri u, konsegwentement, bejn id-drittijiet tal-persuni li jaħdmu fl-Istati Membri. 
Differenzi sostantivi u proċedurali bejn is-sistemi tas-sigurtà soċjali ta’ Stati Membri 
individwali, u għalhekk fid-drittijiet tal-persuni li jaħdmu fl-Istati Membri, mhumiex 
affettwati mit-Trattati. 

b. Il-prinċipju tal-akkumulazzjoni tal-perjodi bħala l-bażi tal-intitolament għall-
benefiċċji tax-xjuħija u tal-invalidità

Fil-qasam tal-benefiċċji tax-xjuħija u tal-invalidità2, ir-regoli ta’ koordinazzjoni tas-sigurtà 
soċjali minn dejjem kienu bbażati fuq il-prinċipju li persuna li f’ħajjitha kienet soġġetta għal-
leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta’ iktar minn Stat Membru wieħed għandha tirċievi 
benefiċċju separat (normalment f’forma ta’ pensjoni) f’kull Stat Membru kkonċernat, u li dan 
il-benefiċċju għandu jiġi kkalkulat abbażi tal-perjodu kkompletat fl-Istat Membru rispettiv.

B’mod partikolari fil-qasam tal-benefiċċji tax-xjuħija u tal-invalidità, il-leġiżlazzjoni tal-
maġġoranza tal-Istati Membri tirrikjedi li jiġi kkompletat ċertu perjodu minimu ta’ 
assigurazzjoni, impjieg, impjieg indipendenti jew residenza (kif inhu l-każ tad-Danimarka) 
qabel ma jkun jista’ jinkiseb id-dritt għall-benefiċċju. Skont il-prinċipju tal-għadd flimkien ta’ 
perjodi stipulat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (qabel l-1 ta’ Mejju 2010: l-
Artikolu 45(1) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71), tali Stat Membru għandu, għall-iskop 
tal-akkwist tad-dritt għall-benefiċċju, jikkunsidra perjodi ta’ assigurazzjoni, impjieg, impjieg 
indipendenti jew residenza kkompletati fi Stat Membru ieħor sa fejn dan ikun meħtieġ 
(jiġifieri sakemm it-total tal-perjodi kkompletati taħt il-leġiżlazzjoni tiegħu jkun iqsar mill-
perjodu minimu).

Huwa kruċjali li wieħed jenfasizza l-fatt li dan il-prinċipju ta’ għadd flimkien ta’ perjodi ma
jfissirx li l-perjodi kkompletati fi Stat Membru wieħed għandhom jiġu kkunsidrati fl-Istat 
Membru l-ieħor bħala bażi għall-kalkulazzjoni tal-ammont tal-benefiċċju dovut mill-
istituzzjoni f’dan l-aħħar Stat Membru.3 Li wieħed jikkunsidra l-perjodi kkompletati fi Stat 
                                               
1 Ara biss Kawża 41/84 Pinna vs Caisse d'allocations familiales de la Savoie [1986] 
Ġabra 16, paragrafu 20; Kawża C-340/94 de Jaeck vs Staatssecretaris van Financiën [1997] 
Ġabra I-495, paragrafu 18; Kawża C-221/95 Institut National d'Assurances Sociales pour 
Travailleurs Indépendants vs Hervein [1997] Ġabra I-635, paragrafu 16.
2 Ta’ min wieħed jinnota li regoli differenti japplikaw għall-benefiċċji tal-invalidità 
bbażati fuq l-hekk imsejħa “leġiżlazzjoni tat-tip A”, li hija leġiżlazzjoni li skontha l-ammont 
tal-benefiċċji tal-invalidità huwa indipendenti mill-perjodi ta’ assigurazzjoni jew residenza, 
liema leġiżlazzjoni hija msemmija b’mod espliċitu fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 
883/2004, ara l-Artikolu 44(1) tar-Regolament (KE) 883/2004. Ladarba l-Anness VI tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004 ma jsemmi mkien lid-Danimarka, dan kollu mhuwiex 
rilevanti hawnhekk.
3 Regoli speċjali li mhumiex rilevanti għall-petizzjonijiet iżda li madankollu japplikaw 
għal perjodi ta’ inqas minn sena, ara l-Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (qabel 
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Membru ieħor għall-iskopijiet tal-kalkulazzjoni tal-ammont ta’ pensjoni jfisser li kull 
benefiċċju li jingħata lill-persuna kkonċernata mill-Istat Membru inkwistjoni għandu jiġi 
bbażat fuq it-totalità tal-perjodi kkompletati fl-Istati Membri kollha. Fi kliem ieħor, il-persuna 
kkonċernata għandha tirċievi diversi pensjonijiet li kollha għandhom ikunu bbażati fuq il-
karriera kompleta tagħha. Dan mhux talli, b’mod ovvju, imur kontra r-regola li l-liġi tal-
Unjoni Ewropea fil-qasam tas-sigurtà soċjali m’għandhiex twassal għal sitwazzjoni li fiha 
persuna tirċievi diversi benefiċċji tal-istess tip għall-istess perjodu ta’ assigurazzjoni (l-
Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru  883/2004, qabel l-1 ta’ Mejju 2010 l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/71), iżda talli jikkanċella kompletament id-dispożizzjonijiet 
dwar il-kalkulazzjoni tal-benefiċċji nazzjonali fl-Artikolu 52 tar-Regolament (KE) Nru 
883/2004 (qabel l-1 ta’ Mejju 2010: l-Artikolu 46 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71), l-
hekk imsejħa “kalkulazzjoni pro rata”. Għalhekk, l-għadd flimkien ta’ perjodi u l-
kalkulazzjoni tal-pensjoni li għandha titħallas minn Stat Membru huma żewġ kwistjonijiet 
separati. Il-perjodi magħduda flimkien f’konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 
883/2004 (qabel l-1 ta’ Mejju 2010: l-Artikolu 45(1) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71) 
huma ta’ rilevanza diretta biss għall-ikkompletar ta’ perjodu minimu meħtieġ għall-
intitolament ta’ benefiċċju bħala tali (l-“akkwist” ta’ dritt), u mhux għall-kalkulazzjoni tal-
ammont reali ta’ benefiċċju.

Skont l-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha, il-leġiżlazzjoni 
Daniża dwar il-benefiċċji tal-invalidità tistipula li persuni li għexu fid-Danimarka għal minn 
tal-inqas 4/5 mill-perjodu bejn l-età ta’ ħmistax-il sena u l-bidu tal-invalidità tagħhom huma 
intitolati għall-ammont sħiħ tal-pensjoni tal-invalidità stabbilit mil-leġiżlazzjoni Daniża.
Persuni li ilhom residenti d-Danimarka għal perjodu li huwa iqsar minn 4/5 tal-perjodu bejn l-
età ta’ ħmistax-il sena u l-bidu tal-invalidità tagħhom jirċievu parti mill-ammont sħiħ tal-
pensjoni tal-invalidità. Din il-parti tikkorrispondi għall-perjodu reali ta’ residenza fid-
Danimarka tal-persuna kkonċernata bejn l-età ta’ ħmistax-il sena u l-bidu tal-invalidità diviża 
b’4/5 tal-perjodu sħiħ bejn l-età ta’ ħmistax-il sena u l-bidu tal-invalidità.

Huwa f’konformità ma’ dawn ir-regoli stabbiliti mil-leġiżlazzjoni Daniża li l-petizzjonanti 
jirċievu 18/40 u 27/40, rispettivament, tal-pensjoni tal-invalidità sħiħa abbażi tal-fatt li ilhom 
residenti d-Danimarka biss għal perjodu li jammonta għal inqas minn 4/5 tal-perjodu bejn l-
età ta’ ħmistax-il sena u l-bidu tal-invalidità tagħhom. L-ammont rispettiv tal-pensjoni tal-
invalidità Daniża taż-żewġ petizzjonanti għalhekk huwa bbażat fuq il-perjodi (ta’ residenza) 
ikkompletati minnhom fid-Danimarka. Dan kollu huwa konformi mal-prinċipji bażiċi tal-
koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-UE fil-qasam tal-benefiċċji tal-invalidità msemmija 
hawn fuq, b’mod partikolari l-prinċipju tal-akkumulazzjoni tal-perjodi bħala l-bażi tal-
intitolament.

Bla ebda dubju, il-fatt li l-leġiżlazzjoni Daniża tittratta perjodi ta’ residenza fid-Danimarka 
b’mod differenti milli tittratta l-perjodi ta’ residenza barra mill-pajjiż meta tiġi biex 
tiddetermina l-ammont tal-pensjoni tal-invalidità Daniża evidentement jikkostitwixxi 
trattament differenzjali abbażi tar-residenza. Madankollu, tali trattament differenzjali ma 
jistax jitqies bħala wieħed li ma jikkonformax mal-liġi tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari 
mal-Artikoli 21 u 45 tat-TFUE u l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004. Kif ġie 
spjegat hawn fuq, il-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà 
                                                                                                                                                  
l-1 ta’ Mejju 2010: l-Artikolu 48 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71.
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soċjali fil-qasam tal-benefiċċji tax-xjuħija u tal-invalidità hija bbażata preċiżament fuq dan il-
prinċipju, bażikament li intitolament jinkiseb biss skont il-perjodi li attwalment jiġu 
kkompletati fl-Istat Membru rispettiv.

c. Is-suppliment f’konformità mal-paragrafu 27a tal-Liġi dwar il-Politika Soċjali Attiva 
(lov om aktiv socialpolitik)

Skont l-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha, is-suppliment 
skont il-paragrafu 27a tal-Liġi dwar il-Politika Soċjali Attiva (lov om aktiv socialpolitik) 
jingħata lill-pensjonanti b’invalidità li jirċievu biss parti mill-pensjoni tal-invalidità sħiħa. Is-
suppliment ma jistax ikun ogħla mid-differenza bejn il-pensjoni tal-invalidità sħiħa u l-
pensjoni tal-invalidità frazzjonali mogħtija lill-persuna kkonċernata. L-ammont tiegħu huwa 
stabbilit fil-livell tal-benefiċċju tal-assistenza soċjali ġenerali. Għalhekk, huwa evidenti li l-
objettiv tas-suppliment huwa li jiżgura dħul minimu għall-għajxien lill-pensjonanti 
b’invalidità billi jagħmel tajjeb għad-differenza bejn il-pensjoni tal-invalidità frazzjonali 
tagħhom u l-ammont tal-assistenza soċjali.

Għalhekk, jidher li s-suppliment f’konformità mal-paragrafu 27a tal-Liġi dwar il-Politika 
Soċjali Attiva (lov om aktiv socialpolitik) għandu l-karatteristiki ta’ benefiċċju speċjali li 
mhux kontributorju u li jingħata fi flus kif deskritt fl-Artikolu 70(2)(a)(i) u (b) tar-Regolament 
(KE) Nru 883/2004. Dawn il-benefiċċji għandhom il-karatteristiki kemm ta’ benefiċċju tas-
sigurtà soċjali (li jaqa’ fi ħdan il-qasam tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004) 
kif ukoll ta’ assistenza soċjali (li hija eskluża mill-qasam tal-applikazzjoni tar-Regolament 
(KE) Nru 883/2004 permezz tal-Artikolu 3(5)(a) tiegħu). Madankollu, ladarba dan mhuwiex 
elenkat fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, ma jistax jitqies bħala benefiċċju 
speċjali li mhux kontributorju u li jingħata fi flus fi ħdan it-tifsira ta’ dak ir-Regolament (ara
l-Artikolu 70(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004.

Min-naħa l-oħra, is-suppliment skont il-paragrafu 27a tal-Liġi dwar il-Politika Soċjali Attiva 
(lov om aktiv socialpolitik) jista’ jitqies ukoll bħala suppliment li jammonta għal “benefiċċju 
minimu” fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (qabel l-1 ta’ 
Mejju 2010: l-Artikolu 50 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71), fejn il-benefiċċju minimu 
jikkorrispondi għal-livell tal-benefiċċju tal-assistenza soċjali ġenerali.

Il-Kummissjoni se tkompli tinvestiga l-klassifikazzjoni preċiża tas-suppliment f’konformità 
mal-paragrafu 27a tal-Liġi dwar il-Politika Soċjali Attiva (lov om aktiv socialpolitik) u 
għandha tikkuntattja lill-awtoritajiet Daniżi f’dan ir-rigward.

Madankollu, ta’ min wieħed jenfasizza li l-liġi tal-Unjoni Ewropea ma tobbligax lill-Istati 
Membri jkopru ċertu livell ta’ benefiċċju. F’konformità mal-prinċipju stabbilit hawn fuq, l-
Istati Membri huma totalment liberi li jiddeterminaw il-livell ta’ benefiċċju mħallas taħt il-
leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali. Għalhekk, fi kwalunkwe każ, l-argument tal-petizzjonanti li l-
liġi tal-Unjoni Ewropea tintitolahom għal suppliment f’konformità mal-paragrafu 27a tal-Liġi 
dwar il-Politika Soċjali Attiva (lov om aktiv socialpolitik) li għandu jiġi kkalkulat b’ċertu 
mod, bażikament b’tali mod li jagħmel tajjeb għad-differenza bejn il-pensjoni frazzjonali 
tagħhom u dik sħiħa, ma jistax jiġi appoġġjat. Il-klassifikazzjoni tas-suppliment f’kategoriji 
ta’ benefiċċji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 883/2004 mhijiex rilevanti f’dan il-każ.
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d. Is-suppliment tal-“benefiċċju minimu” skont l-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 
883/2004

Fir-rigward tad-dikjarazzjoni tal-petizzjonanti li huma intitolati għal pensjoni tal-invalidità 
sħiħa abbażi tal-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (qabel l-1 ta’ Mejju 2010: l-
Artikolu 50 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71), il-Kummissjoni tixtieq tindika li huwa 
evidenti mill-mod kif inhu mpoġġi l-kliem ta’ dik id-dispożizzjoni li l-kunċett ta’ “benefiċċju 
minimu” għandu jiġi determinat wara li ssir referenza għal-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat 
Membru ta’ residenza. M’hemm l-ebda definizzjoni komuni tal-kunċett ta’ “benefiċċju 
minimu” fil-livell tal-Unjoni Ewropea li tista’ tapplika fl-Istati Membri kollha. Għalhekk, l-
Artikolu 50 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 japplika “… biss f’każijiet fejn il-leġiżlazzjoni 
tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-ħaddiem jirrisiedi, tirrikonoxxi l-pensjoni minima”.1
Il-liġi tal-Unjoni Ewropea nnifisha ma tobbligax lill-Istati Membri jkopru tali “benefiċċji 
minimi” fil-leġiżlazzjoni tagħhom. Fi kwalunkwe każ, tali “benefiċċju minimu” fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (qabel l-1 ta’ Mejju 2010: l-
Artikolu 50 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71) “jeżisti biss f’każ li l-leġiżlazzjoni tal-Istat 
ta’ residenza tinkludi garanzija speċifika, li l-għan tagħha jkun li tiżgura li l-benefiċjarju tas-
sigurtà soċjali jibbenefika minn dħul minimu li jaqbeż l-ammont ta’ benefiċċju, liema 
benefiċċju jista’ jintalab mill-benefiċjarju biss abbażi tal-perjodi tal-assigurazzjoni tiegħu u 
tal-kontribuzzjonijiet tiegħu”.2

Għalhekk, “benefiċċju minimu” fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 
883/2004 (qabel l-1 ta’ Mejju 2010: l-Artikolu 50 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71) jeżisti 
biss f’każijiet fejn dħul minimu għall-għajxien ikun garantit mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Kif 
stipulat hawn fuq, fil-kuntest tal-pensjonijiet tal-invalidità, il-paragrafu 27a tal-Liġi dwar il-
Politika Soċjali Attiva jistabbilixxi benefiċċju li jagħmel tajjeb għall-pensjoni tal-invalidità 
frazzjonali biex b’hekk jintlaħaq il-livell tal-għajnuna soċjali stabbilit mil-leġiżlazzjoni 
Daniża. Għalhekk, minn din id-dispożizzjoni wieħed jista’ jikkonkludi li l-pensjoni tal-
invalidità sħiħa ma tistax tiġi kkunsidrata bħala waħda li tikkostitwixxi dħul minimu għall-
għajxien u b’hekk “benefiċċju minimu” fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 (qabel l-1 ta’ Mejju 2010: l-Artikolu 50 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71).
Konsegwentement, l-argument tal-petizzjonanti li din l-aħħar dispożizzjoni tintitolahom għal 
suppliment li jikkorrispondi għad-differenza bejn il-pensjoni tal-invalidità sħiħa u l-pensjoni 
tal-invalidità frazzjonali tagħhom ma jistax jiġi appoġġjat.

e. It-tassazzjoni tal-pensjonijiet tal-invalidità Daniżi u Pollakki mid-Danimarka

It-tassazzjoni diretta mhijiex armonizzata fil-livell tal-UE u prinċiparjament tkompli taqa’ fil-
kompetenza tal-Istati Membri. Fir-rigward tat-tassazzjoni tal-pensjoni, l-Istati Membri huma 
liberi li jiddeċiedu x’għandu jiġi intaxxat u b’liema rata, sakemm ma jintroduċux leġiżlazzjoni 
li tiddiskrimina, direttament jew indirettament, kontra nies li mhumiex ċittadini jew residenti 
ta’ Stat Membru partikolari. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma tistax tinterferixxi fil-kwistjoni 
                                               
1 Kawża 64/77 Mario Torri vs Office national des pensions pour travailleurs salaries, 
[1977] Ġabra 2299, paragrafu 13; ara wkoll Kawża 22/81, Regina vs Social Security 
Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning [1981] Ġabra 3357, paragrafu 10.
2 Kawża 22/81, Regina vs Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor 
Browning [1981] Ġabra 3357, paragrafu 15.
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tat-tassazzjoni Daniża tad-dħul mill-pensjoni, sakemm ma jkunx hemm provi ta’ trattament 
fiskali diskriminatorju. Fl-informazzjoni pprovduta, il-Kummissjoni ma tara l-ebda 
indikazzjoni ta’ trattament fiskali diskriminatorju kontra l-petizzjonanta u, għalhekk, 
m’għandha l-ebda raġuni biex tniedi azzjoni kontra d-Danimarka f’dan il-każ.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinnota li huwa f’konformità mal-prattika internazzjonali 
komuni li dħul barrani (bħal pereżempju l-pensjoni Pollakka) jiġi intaxxat fuq bażi gross u 
mhux fuq ammont nett, biex imbagħad ikun permess li t-taxxa mħallsa barra mill-pajjiż (it-
taxxa Pollakka) titnaqqas mit-taxxa dovuta finali, u dan bħala metodu ta’ prevenzjoni biex id-
dħul ma jiġix intaxxat darbtejn (fid-Danimarka u fil-Polonja). Huwa wkoll skont sistema ta’ 
tassazzjoni progressiva li t-taxxa applikabbli għal ċertu kontributur fiskali tiġi kkalkulata mill-
ġdid jekk jinstab li d-dħul tal-kontributur fiskali jkun żdied. Għalhekk jidher li d-Danimarka 
ma ddevjatx mill-prattika fiskali komuni f’dan il-każ.

f. Nonrikonoxximent ta’ perjodi kkompletati fil-Ġermanja għall-iskopijiet tal-
akkumulazzjoni tad-drittijiet tal-pensjoni fid-Danimarka

Skont ir-regoli dwar id-determinazzjoni ta’ liema leġiżlazzjoni tapplika stipulati fit-Titolu II 
tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, b’mod iktar partikolari l-Artikolu 11(3)(a) tiegħu (qabel 
l-1 ta’ Mejju 2010: l-Artikolu 13(2)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71), il-petizzjonanta 
kienet soġġetta għal-leġiżlazzjoni Ġermaniża dwar is-sigurtà soċjali meta kienet qed taħdem 
il-Ġermanja. Konsegwentement, hija kkompletat perjodi ta’ assigurazzjoni tax-xjuħija u tal-
invalidità li jgħoddu għall-akkumulazzjoni tal-pensjonijiet rispettivi fil-Ġermanja meta kienet 
taħdem hemm. Għalhekk, ladarba l-petizzjonanta ma kinetx soġġetta għal-leġiżlazzjoni 
Daniża dwar is-sigurtà soċjali meta kienet qed taħdem il-Ġermanja, ma jistax jitqies li jmur 
kontra l-liġi tal-Unjoni Ewropea l-fatt li l-perjodi korrispondenti mhumiex rikonoxxuti mill-
awtoritajiet Daniżi bħala perjodi li jistgħu jgħoddu għall-akkumulazzjoni tad-drittijiet tal-
pensjoni fid-Danimarka.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq iżżid li l-liġi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-
sigurtà soċjali speċifikament tistipola li dan kollu m’għandux iwassal għal sitwazzjoni li fiha 
persuna tirċievi diversi benefiċċji tal-istess tip għall-istess perjodu ta’ assigurazzjoni (l-
Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru  883/2004, qabel l-1 ta’ Mejju 2010 l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/71). Madankollu, dan jista’ jkun preċiżament il-każ jekk l-
argument tal-petizzjonanta jiġi aċċettat, jiġifieri li l-perjodu tal-impjieg tagħha fil-Ġermanja 
mhux biss jgħodd għall-akkumulazzjoni tad-drittijiet tal-pensjoni fil-Ġermanja, iżda wkoll 
fid-Danimarka.

Indipendentement minn dawn ir-regoli stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni Ewropea u f’konformità 
mal-fatt imsemmi hawn fuq li l-Istati Membri jibqgħu liberi li jiddeterminaw id-dettalji tas-
sistemi tas-sigurtà soċjali tagħhom, l-Istati Membri jistgħu, ovvjament, jirrikonoxxu b’mod 
unilaterali perjodi kkompletati fi Stat Membru ieħor bħala perjodi li jgħoddu għall-
akkumulazzjoni tad-dritt tal-benefiċċju. Madankollu, tali rikonoxximent unilaterali - bħalma  
jidher li hu l-każ tad-Danimarka fir-rigward ta’ ċerti perjodi kkompletati barra mill-pajjiż fl-
interess pubbliku Daniż - imur lil hinn mill-ambitu tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea u għalhekk huwa kwistjoni li taqa’ fi ħdan il-liġi nazzjonali. Għalhekk, l-argumenti 
mressqa mill-petizzjonanta f’dan ir-rigward ma jistgħux jiġu evalwati taħt il-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.
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Konklużjoni

B’kunsiderazzjoni tal-kunċett evidenti tal-koordinazzjoni fil-qasam tal-pensjonijiet tax-xjuħija 
u tal-invalidità stabbilit mil-liġi tal-Unjoni Ewropea, l-argument tal-petizzjonanti li huma, 
skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea, huma intitolati li jirċievu pensjoni tal-invalidità sħiħa ma 
jistax jiġi appoġġjat. Jidher li l-mod li bih jiġi intaxxat id-dħul tal-petizzjonanta fid-
Danimarka huwa konformi mal-prattika fiskali internazzjonali komuni u, anki li kieku dan ma 
kienx il-każ, il-Kummissjoni mhijiex intitolata li tinterferixxi fit-tassazzjoni diretta tal-
pensjonijiet fid-Danimarka, sakemm it-taxxi diretti ma jkunux armonizzati fil-livell tal-UE u 
ma jkun ġie ppruvat l-ebda każ ta’ diskriminazzjoni. Barra minn hekk, in-nonrikonoxximent 
tal-perjodi tal-impjieg ikkompletati barra mill-pajjiż għall-iskopijiet tal-akkumulazzjoni ta’ 
intitolament għall-pensjoni mill-awtoritajiet Daniżi huwa konformi mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea. Għalhekk, bħalissa l-Kummissjoni ma tista’ tara l-ebda element fil-petizzjonijiet li 
jista’ jissuġġerixxi li l-liġi tal-Unjoni Ewropea mhijiex tiġi rispettata.

Sabiex tiġi stabbilita ċertezza legali f’dan ir-rigward, il-Kummissjoni se tkompli tinvestiga l-
klassifikazzjoni preċiża tas-suppliment f’konformità mal-paragrafu 27a tal-Liġi dwar il-
Politika Soċjali Attiva (lov om aktiv socialpolitik) u l-implikazzjonijiet legali ta’ din il-
klassifikazzjoni. Madankollu, bħalissa, ma jidhirx li l-eżitu ta’ din l-investigazzjoni jista’ b’xi 
mod jaffettwa l-każijiet tal-petizzjonanti. 


