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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0260/2011, ippreżentata minn Lucia Leonardo, armla ta’ Barbera, 
ta’ ċittadinanza Taljana, dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-pensjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Wara l-mewt ta’ żewġha fl-1968, il-petizzjonanta, ċittadina Taljana residenti fil-Belġju, 
irċeviet pensjoni minima tas-superstiti mill-INPS f’Enna (l-Italja). Din il-pensjoni ġiet 
ikkalkulata mill-ġdid u mnaqqsa mill-1 ta’ Ġunju 1999, meta ġiet stabbilita l-pensjoni 
Belġjana. Il-petizzjonanta ssostni li l-kalkolu l-ġdid mhuwiex konformi mar-Regolament 
(KEE) Nru 1408/71 u ġie rettifikat b’sentenza tal-qorti f’Ruma fit-28 ta’ Jannar 2002.

Hija tilmenta li l-INPS mhuwiex qed jikkonforma ma’ din is-sentenza u li l-pensjoni reġgħet 
ġiet ikkalkulata għal mitt darba, u li issa l-INPS qiegħed jitlobha l-ħlas lura ta’ EUR 5,423.76 
għall-perjodu ta’ bejn l-1 ta’ Jannar 2006 u l-31 ta’ Awwissu 2011.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Ġeneralment, il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tistipula l-koordinazzjoni u mhux l-
armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax is-setgħa tal-
Istati Membri li jorganizzaw l-iskemi tas-sigurtà soċjali tagħhom u, fin-nuqqas ta' 
armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni, titħalla f'idejn il-leġiżlazzjoni ta' kull Stat Membru li 
jistipula l-kundizzjonijiet li fuqhom jingħataw il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, kif ukoll l-
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ammont ta' dawn il-benefiċċji u l-perjodu li għalihom jingħataw. Madankollu, meta l-Istati 
Membri jeżerċitaw din is-setgħa huma jridu jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u, b'mod 
partikolari, mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-libertà ta' moviment għall-ħaddiema li 
jipprovdi għal-libertà ta' moviment ta' kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jiċċirkula u jgħix 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri u mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004, li jistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li jridu jiġu osservati mill-awtoritajiet 
nazzjonali kollha meta japplikaw il-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni 
tal-liġijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi ta’ trattament ugwali u ta' nuqqas 
ta’ diskriminazzjoni. 

Wara li rċeviet il-petizzjoni, il-Kummissjoni kkuntattjat il-membru Taljan tal-Kummissjoni 
tal-Amministrazzjoni għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali li rrisponda 
permezz ta' ittra tas-7 ta' Ottubru 2011 kif ġej:

"Il-petizzjonanta ġiet intitolata għall-pensjoni tas-superstiti fl-1 ta' Mejju 1968. Din il-
pensjoni kienet kif xieraq miżjuda għal pensjoni minima statutorja sal-5 ta' Mejju 1999. Minn 
Ġunju 1999, il-pensjoni kkonċernata ġiet ikkalkulata mill-ġdid wara l-għoti ta' pensjoni tas-
superstiti mħallsa mill-istituzzjoni Belġjana kif stipulat fir-regoli stabbiliti mid-Direttorat 
Ġenerali tal-INPS fl-msg Nru 17594 tad-29 ta' Ottubru 1992 bi qbil mar-Regolament KEE 
Nru 1247/92. Kalkolu mill-ġdid tal-benefiċċju rriżulta fi ħlas mhux dovut ta' EUR 2,447.18 
notifikat kif xieraq, u dan minħabba ħlasijiet mhux dovuti miżjuda bħala differenza għall-
pensjoni minima statutorja. Il-pensjonanta kkonċernata ressqet appell amministrattiv kontra 
dan il-kalkolu mill-ġdid quddiem il-Kumitat Provinċjali ta' Sede fid-19 ta' Ġunju 2000, li ġie 
miċħud minn dan il-Kumitat f'seduta ta' smigħ tal-4 ta' Ottubru 2001. Fi Frar 2001, il-
pensjonanta ħadet azzjoni bil-qorti, li rriżultat f'sentenza Nru 2084/2002, mgħoddija mill-
uffiċċju legali distrettwali fl-24 ta' April 2002 u li waslet l-uffiċċju ta' Enna fit-
13 ta' Mejju 2002. 

Ta' min wieħed jinnota li d-data tat-twelid tal-petizzjonanta ma kienx jidher fis-sentenza, u 
għalhekk kienu mitluba d-dettalji nieqsa biex tkun evitat konfużjoni ma' persuna tal-istess 
isem.  

Fil-31 ta' Mejju 2011, il-pensjonanta kienet infurmata bil-ħlas mhux dovut ta' EUR 5,423.76 li 
rriżulta mill-ħlasijiet miżjuda li saru fit-28 ta' Mejju 2010. Dan il-ħlas mhux dovut sar għaliex 
l-amministrazzjoni responsabbli miċ-ċittadini li jgħixu barra l-pajjiż għaddiet data elettronika 
mhux korretta fil-formoli tad-dħul barrani għas-snin 2006 u 2007, li fiha l-ammonti tal-
pensjoni diretta u tal-pensjoni tas-superstiti tħawdu waħda mal-oħra.

Fil-5 ta' Ottubru 2011, il-pensjoni ġiet kalkolata mill-ġdid bi qbil mas-sentenza inkwistjoni u 
l-iżball ta' trażmissjoni tad-data relatat mal-formoli tad-dħul kien ikkoreġut.
Dan ifisser li, jibda mill-ħlas ta' Novembru 2011, il-benefiċċju se jkun aġġustat għall-ammont 
il-ġdid (EUR 287.87).

Ta' min wieħed jinnota wkoll li l-arretrati għall-perjodu mill-1 ta' Ġunju 1999 sal-
31 ta' Ottubru 2011 ġew iffriżati mill-INPS sabiex ikunu rkuprati l-ammonti dovuti għar-
raġunijiet imsemmija hawn fuq u sakemm issir dikjarazzjoni ta' ħlas sħiħ mid-ditta legali li 
tirrapreżenta l-interessi tal-petizzjonanta, fid-dawl tal-kors u tal-eżitu tal-proċeduri ta' infurżar 
li diġà ittieħdu".
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Il-Kummissjoni tinnota li l-awtoritajiet Taljani kkonfermaw li l-pensjoni kienet ġiet 
ikkalkulata mill-ġdid bi qbil ma' sentenza tal-Qorti Taljana fl-2002. Dwar l-arretrati għall-
perjodu mill-1 ta' Ġunju 1999 sal-31 ta' Ottubru 2011, l-awtoritajiet Taljani infurmaw li dawn 
ġew iffriżati sabiex ikun irkuprat l-ammont korrispondenti mal-ħlasijiet mhux dovuti li saru 
fis-snin 2006 u 2007.

Meta l-petizzjonanta ilmentat dwar l-effett retroattiv li l-istituzzjoni Taljana applikat, ta' min 
jenfasizza li l-liġi tal-UE tista' biss tiżgura koordinazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali fil-
qasam tas-sigurtà soċjali. Kif enfasizzat il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha 
tad-19 ta' Ġunju 2003 fil-każ C-34/02 ("Pasquini"), hi biss il-liġi nazzjonali li tapplika għal 
sitwazzjoni li fiha jkun hemm ħlas ta' somom mhux dovuti, dment li l-liġi nazzjonali 
tirrispetta l-prinċipji tal-UE dwar l-ekwivalenza (i.e. ir-regoli nazzjonali jittrattaw 
sitwazzjonijiet dwar l-eżerċizzju tal-libertà Komunitarja mhux inqas favorevoli minn 
sitwazzjonijiet purament interni) u l-effettività (i.e. ir-regoli nazzjonali ma jistgħux jirrendu 
prattikament impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-eżerċizzju tad-drittijiet li joriġinaw mill-
UE). 

Konklużjoni 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha, hi mhix 
qed tara xi ksur tal-liġi tal-UE.


