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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0173/2011, imressqa minn Krasimir Krumov, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, dwar l-allegat nuqqas tal-awtoritajiet Bulgari li jikkonformaw 
mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà 
soċjali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant reġa’ lura l-Bulgarija fl-2010 wara li ħadem sitt xhur f’Ċipru u fir-Renju Unit 
u mbagħad irreġistra bħala persuna mingħajr xogħol mas-servizz tal-impjiegi f’Sofija. 
Madankollu, l-awtoritajiet Bulgari kompetenti ma ħallsulux il-benefiċċji li huwa jaħseb li 
għandu dritt għalihom, u peress li jqis li dan jikkostitwixxi ksur tar-Regolamenti (KE) Nru 
883/2004 u (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni 
tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali, huwa jitlob li l-Parlament Ewropew jieħu l-kwistjoni f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Mejju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjonant jgħid li huwa ħadem barra għal tliet snin qabel ma rritorna lura lejn il-pajjiż 
tal-oriġini tiegħu, il-Bulgarija. Mar-ritorn, huwa ppreżenta lill-awtoritajiet Bulgari dokumenti 
li jiċċertifikaw il-perjodi ta’ impjieg tiegħu barra mill-pajjiż, hu huma rrifjutaw l-
applikazzjoni tiegħu għal benefiċċji tal-qgħad. 

Ġeneralment, il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprovdi l-koordinament u mhux l-
armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax is-setgħa tal-
Istati Membri li jorganizzaw l-iskemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom, u fin-nuqqas tal-
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armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni, hija l-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru li għandha 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom jingħataw il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, kif ukoll l-
ammont ta’ tali benefiċċji u l-perjodu li għalih jingħataw. Madankollu, meta jeżerċitaw dik is-
setgħa, l-Istati Membri għandhom ikunu konformi mal-liġi tal-Unjoni u, b’mod partikolari, 
mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema jew id-dritt ta’ kull 
ċittadin tal-Unjoni Ewropea ta’ moviment liberu u d-dritt ta’ residenza libera fit-territorju tal-
Istati Membri, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 883/2004. Din il-liġi 
tistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom ikunu osservati mill-awtoritajiet nazzjonali 
kollha fl-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-trattament ugwali u tan-
nondiskriminazzjoni. 

Id-dispożizzjonijiet dwar il-benefiċċji tal-qgħad huma stabbiliti fil-Kapitolu 6 tar-Regolament 
(KE) Nru 883/2004. Bi prinċipju, ħaddiem(a) mingħajr impjieg suppost għandu 
japplika/għandha tapplika għall-benefiċċji tal-qgħad fl-Istat Membru tal-aktar post tax-xogħol 
reċenti tal-persuna kkonċernata, u l-istituzzjoni kompetenti ta’ dak l-Istat Membru hija wkoll 
obbligata tikkunsidra – jekk meħtieġ – il-perjodi ta’ assikurazzjoni jew impjieg kompluti 
minnha fi Stati Membri oħra. Sabiex tkun applikata din ir-regola dwar l-għadd totali, il-
persuna għandha tkun ikkompletat l-aktar perjodu reċenti ta’ impjieg jew ta’ assigurazzjoni 
b’konformità mal-leġiżlazzjoni li skontha ssir l-applikazzjoni għall-benefiċċji.

Madankollu, hemm eżenzjoni skont l-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 għall-
persuni li matul l-aħħar impjieg tagħhom kienu qed jirresiedu fi Stat Membru differenti mill-
Istat Membru tal-impjieg. Dawk il-ħaddiema transkonfinali jistgħu japplikaw għall-benefiċċji 
tal-qgħad tagħhom fl-Istat Membru fejn jirrisiedu.

F’dan il-kuntest, jista’ jkun utli li wieħed jiċċara l-kunċett tar-“residenza” skont ir-
Regolament Nru 883/2004 u l-ambitu tal-Artikolu 65. Skont il-każistika konsistenti tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-UE (ara l-Kawżi C-76/76 Di Paolo, C-216/89 Reibold, C-102/91 Knoch 
eċċ.), il-kunċett tal-Istat Membru li fih jirrisiedi l-ħaddiem, li jidher fl-Artikolu 65 tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004, għandu jkun limitat għall-Istat fejn il-ħaddiem, għalkemm 
impjegat fi Stat Membru ieħor, għad għandu r-residenza abitwali tiegħu u fejn jinsab ukoll iċ-
ċentru abitwali tal-interessi tiegħu. 

Hija primarjament l-istituzzjoni nazzjonali kkonċernata (jiġifieri s-servizzi Bulgari dwar l-
impjiegi) li għandha taċċerta l-post ta’ residenza tal-persuna kkonċernata abbażi taċ-
ċirkostanzi fattwali ta’ kull każ individwali. Il-Kummissjoni ma tistax isservi ta’ sostitut flok 
tali investigazzjonijiet, li għandhom isiru f’livell nazzjonali. 
Is-servizzi tal-Kummissjoni ma jistgħux jiddeduċu mill-informazzjoni mogħtija jekk il-
konklużjonijiet tal-awtoritajiet Bulgari humiex konformi mal-liġi tal-UE jew le – dan 
jiddependi miċ-ċirkostanzi fattwali rilevanti tal-każ.

Huma l-awtoritajiet nazzjonali, jew qorti nazzjonali, li għandhom jinvestigaw iċ-ċirkostanzi 
fattwali tal-każ tal-petizzjonant – b’kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-UE u 
tal-ġurisprudenza tal-Qorti.  

Il-petizzjonant għandu jingħata l-parir li ma jiskorrix id-dati ta’ skadenza rilevanti għat-teħid 
ta’ azzjoni b’konformità mal-proċeduri nazzjonali.


