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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiffoka fuq il-liġi Taljana Nru. 122 tat-30 ta’ Lulju 2011 li tistabbilixxi li l-
pensjonijiet huma kkalkolati abbażi tal-hekk imsejħa “twieqi ta’ aċċess” (‘access windows’). 
Fil-fehma tiegħu, tali leġiżlazzjoni mhijiex konformi mal-objettivi tal-koordinazzjoni stipulati 
mill-UE fil-qasam tal-pensjonijiet. 

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta' Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta' April 2012

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni lejn l-Artikolu 12 tad-Digriet Leġiżlattiv Taljan Nru 78 tal-
2010, li ġie modifikat u mibdul fil-liġi Nru 122 ta’ Lulju 2010. It-test jipprovdi li mill-
1 ta’ Jannar 2011, persuni li jkunu akkumulaw il-kontribuzzjonijiet minimi meħtieġa għal 
pensjoni tal-età avvanzata se jibdew jirċievu l-ħlas tal-pensjoni tagħhom 12-il xahar wara l-
kisba tar-rekwiżiti neċessarji (l-hekk imsejħa “tieqa ta’ aċċess”). Fl-opinjoni tiegħu, din il-
leġiżlazzjoni mhijiex konsistenti mal-objettivi ta’ koordinazzjoni stabbiliti mill-UE fir-
rigward tal-pensjonijiet. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Ġeneralment, il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprovdi għall-koordinazzjoni u 
mhux l-armonizzazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali.  Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax is-setgħa 
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tal-Istati Membri li jorganizzaw l-iskemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom u, fin-nuqqas ta’ 
armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni, hija l-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru li tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li taħthom jingħataw il-benefiċċji soċjali, kif ukoll l-ammont ta’ tali benefiċċji 
u l-perjodu għal kemm jingħataw. Madankollu, meta jeżerċitaw dik is-setgħa, l-Istati Membri 
jridu jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u, b’mod partikolari, mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema jew il-libertà ta’ kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea biex 
jiċċaqlaq u jgħix 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 n-nondiskriminazzjoni. 

Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 ma fih l-ebda dispożizzjoni li tirregola l-età ta’ pensjoni 
jew id-data li fiha l-pensjoni titqies li għanda titħallas. Il-Liġi Taljana Nru 122 tat-
30 ta’ Lulju 2011 għalhekk ma tiksirx l-liġi tal-UE sakemm kull Stat Membru jkollu l-
kompetenza esklużiva li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet speċifiċi li taħthom jingħataw il-
benefiċċji tas-sigurtà soċjali. 

Barra minn hekk, il-Liġi Taljana Nru 122 tat-30 ta’ Lulju 2011 tapplika għall-benefiċjarji 
kollha kemm jekk ikunu ta’ nazzjonalità Taljana u kemm jekk ma jkunux.  Għalhekk, ma 
tiksirx il-prinċipji tal-UE tat-trattament ugwali u n-nondiskriminazzjoni.  

Konklużjoni
Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, il-Kummissjoni ma setgħet tidentifika l-ebda ksur ta’ liġi 
tal-UE peress li r-regolamenti tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali ma 
jirregolawx il-każ imressaq.

Il-petizzjonant għandu jingħata parir li ma jaqbeż l-ebda data ta’ skadenza relevanti sabiex 
tittieħed azzjoni skont il-proċeduri nazzjonali Taljani.


