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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0387/2011 , imressqa minn Gianfranco Jean-François Pardo, ta’ 
ċittadinanza Taljana, dwar is-sospensjoni ta’ benefiċċji tal-qgħad mill-INEM 
(fi Spanja) mill-bidu tal-2010

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Taljan residenti fi Spanja, kien ilu minn Ottubru 2009 jibbenefika 
mill-benefiċċji tal-qgħad Spanjoli mogħtija mill-uffiċċju INEM. Minn Diċembru 2010, dawn 
il-benefiċċji ġew sospiżi minħabba l-assenza tiegħu mit-territorju Spanjol. Il-leġiżlazzjoni 
Spanjola tistipola li ċittadin tal-UE ma jistax idum aktar minn 15-il jum barra mit-territorju 
Spanjol mingħajr ġustifikazzjonijiet dokumentati kif suppost. Il-petizzjonant isostni li din l-
assenza kienet dovuta għal żjara urġenti lit-tifla tiegħu, li kienet marida u ġiet rikoverata fi 
sptar fil-Brażil, u li hu bagħat, għalxejn, id-dokumentazzjoni rilevanti lill-awtoritajiet Spanjoli 
kompetenti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Lulju 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

Ġeneralment, il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprovdi għall-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 li, fin-nuqqas tal-
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 is-
setgħa tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu konformi mal-liġi tal-Unjoni u, b’mod 
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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 stabbilixxiet regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati mill-awtoritajiet 
nazzjonali kollha meta japplikaw il-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni 
tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-trattament ugwali u 
tan-nondiskriminazzjoni. 

Il-petizzjonant jaqa’ taħt il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali Spanjola, li tistipola li sabiex 
wieħed jibqa’ jkun intitolat għall-benefiċċji tal-qgħad fi Spanja, ċittadin tal-UE ma jistax 
idum aktar minn 15-il jum barra mit-territorju Spanjol mingħajr ġustifikazzjonijiet 
dokumentati kif suppost. Il-petizzjonant telaq minn Spanja u dam 3 xhur il-Brażil sabiex 
joqgħod mat-tifla tiegħu li kienet marida. Il-benefiċċji tal-qgħad tiegħu ġew sospiżi minħabba 
l-assenza tiegħu mit-territorju Spanjol.

Ir-regoli tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali ma jirregolawx dan il-każ. Hija r-
responsabilità tal-leġiżlatur nazzjonali li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet biex jinkisbu l-
benefiċċji tal-qgħad. Ġeneralment, il-leġiżlaturi jorbtu l-għoti ta’ benefiċċji tal-qgħad mal-
kondizzjoni li persuna tkun preżenti fil-pajjiż kompetenti u li din tibqa’ għad-dispożizzjoni 
tas-servizzi tal-impjieg. Hija prinċipalment ir-responsabilità tal-istituzzjoni nazzjonali 
kkonċernata, jew ta’ qorti nazzjonali, biex jevalwaw jekk il-persuna kkonċernata kellhiex 
raġuni valida biex titlaq mit-territorju Spanjol. Il-Kummissjoni ma tistax tissostitwixxi l-
investigazzjonijiet li jeħtieġu jsiru fil-livell nazzjonali. 

Konklużjoni

Ir-regoli tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali ma jirregolawx dan il-każ. Hija 
prinċipalment ir-responsabilità tal-istituzzjoni nazzjonali kkonċernata (jiġifieri l-uffiċċju 
INEM), biex tevalwa jekk il-persuna kkonċernata kellhiex raġuni valida biex titlaq mit-
territorju Spanjol. Il-Kummissjoni ma tistax tissostitwixxi l-investigazzjonijiet li jeħtieġu jsiru 
fil-livell nazzjonali. 

Il-petizzjonant għandu jiġi avżat biex ma jaqbeż l-ebda skadenza rilevanti għat-teħid ta’ 
azzjoni f’konformità mal-proċeduri nazzjonali.


