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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0546/2011 imressqa minn Danilo Mortara, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar in-nuqqas ta’ qbil mar-Regolament(KE) Nru 883/2004 tad-29 
ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ta’ nazzjonalità Taljana u jgħix il-Belġju, kien assigurat bħala persuna li 
taħdem għal rasha fl-Italja (737 ġimgħa) u fil-Belġju (390 ġimgħa). Il-kontribuzzjonijiet 
Taljani kienu mħallsa parzjalment lill-INPS u parzjalment lill-Fondazzjoni Enasarco. L-INPS 
bdiet tħallas il-pensjoni tal-petizzjonant sa mill-1 ta’ Mejju 2006 iżda Enasarco rrifjutat li 
tħallas, għar-raġuni li l-kontribuzzjonijiet ma tħallsux għal żmien twil biżżejjed, u rrifjutat 
ukoll li tagħti lura l-konribuzzjonijiet li laħqu tħallsu mingħajr ebda effett 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Ġeneralment, il-liġi Ewropea fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprovdi għall-koordinazzjoni u mhux 
l-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax il-poter tal-Istati 
Membri li jorganizzaw l-iskemi tas-sigurtà soċjali tagħhom u, fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni fil-
livell ta’ Unjoni, trid tkun il-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li 
taħthom il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali jingħataw, kif ukoll l-ammont ta’ dawn il-benefiċċji u l-
perjodu li għalih jingħataw. Madanakollu, meta jeżerċitaw dak il-poter, l-Istati Membri 
għandhom ikunu konformi mal-liġi tal-Unjoni u, b’mod partikolari, id-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
dwar il-libertà ta’ moviment tal-ħaddiema jew il-libertà ta’ kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea li 
jiċċaqlaq u jgħix fit-territorju tal-Istati Membri skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
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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 jassiguraw li l-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi ta’ ugwaljanza 
tat-trattament u n-nondiskriminazzjoni. 

Il-Kummissjoni kkuntattjat il-membru Taljan tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-
Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali. Skont it-tweġiba tagħhom tal-20 ta’ Diċembru 
2011, l-awtoritajiet Taljani jqisu li peress li perjodi simili ma kinux  kompluti taħt l-iskema 
Belġjana, ENASARCO ma setgħetx tiġbor it-total globali tal-perjodi diġà kkunsidrati taħt l-
iskema ġenerali fid-dawl tal-insuffiċjenza tal-kontribuzzjonijiet meħtieġa. L-awtoritajiet Taljani 
jiġbdu l-attenzjoni li l-petizzjonant kien kapaċi jiġbor it-totali tal-perjodi tal-assigurazzjoni 
Belġjana taħt l-iskema ġenerali, b’hekk jassigura d-dritt għal pensjoni INPS, li għadha qiegħda 
titħallas.

Rigward it-talba għal rifużjoni tal-kontribuzzjonijiet mħallsa lill-ENASARCO li ma tawx lok għal 
pensjoni, l-awtoritajiet Taljani jqisu li, peress li hija skema awżiljarja bbażata fuq il-prinċipju ta’ 
solidarjetà bejn dawk assigurati, din ma tipprovdix għar-refużjonijiet tal-kontribuzzjonijiet 
magħmula. 

Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004  japplika għaċ-ċittadini kollha ta’ Stat Membru tal-UE li huma 
jew li kienu suġġetti għal-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali ta’ wieħed mill-pajjiżi tal-UE, kif ukoll 
għall-membri tal-familji tagħhom u għas-superstiti tagħhom. Skont l-Artikolu 1 (l), it-terminu 
leġiżlazzjoni ma jinkludix dispożizzjonijiet kuntrattwali “ħlief dawk li jservu biex jimplimentaw 
obbligu ta’ assigurazzjoni li joħroġ mil-liġijiet u mir-regolamenti msemmija fis-subparagrafu 
preċedenti jew li kienu s-suġġett ta’ deċiżjoni mill-awtoritajiet pubbliċi li għamlithom 
obbligatorji jew li wessgħet l-ambitu tagħhom, sakemm l-Istat Membru konċernat jagħmel 
dikjarazzjoni dwar dan. Din id-dikjarazzjoni għandha tkun innotifikata lill-President tal-
Parlament Ewropew u l-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Din id-dikjarazzjoni għandha 
tkun ippubblikata wkoll fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea".

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet Taljani, il-fond tal-pensjonijiet ENASARCO 
huwa rregolat minn ftehim kollettiv ta’ aġenti u rappreżentanti kummerċjali. Id-determinazzjoni 
tal-benefiċċji tal-irtirar mogħtija taħt il-fond tal-pensjonijiet ENASARCO u l-kundizzjonijiet 
tagħhom ma joħorġux minn liġijiet u regolamenti nazzjonali iżda mit-test tal-ftehim kollettiv. 
Aktar minn hekk, m’hemmx dikjarazzjoni li ddaħħal din l-iskema fl-ambitu ta’ Regolament (KE) 
Nru 883/2004. Il-fond tal-pensjonijiet ENASARCO jista’ għalhekk jiġi meqjus bħala skema 
okkupazzjonali li mhix koperta mill-ambitu ta’ dan ir-Regolament. 

Rigward skemi okkupazzjonali tal-pensjonijiet, għandu jkun magħruf li l-Kummissjoni bħalissa 
qed tesplora azzjoni potenzjali f’dan il-qasam. Kif ġie ddikjarat fil-White Paper tal-Kummissjoni 
dwar "Aġenda għal Pensjonijiet Adegwati, Sikuri u Sostenibbli (COM (2012) 55 final)" 
ppubblikata fis-16 ta’ Frar 2012 l-Kummissjoni ser tevalwa l-possibilità li jiġi estiż l-ambitu tar-
Regolament (KE) 883/2004 rigward ċerti skemi okkupazzjonali. Il-White Paper tavża wkoll li fl-
2012, il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kunsill u l-Parlament Ewropew, ser terġa’ 
tibda x-xogħol fuq Direttiva ta’ trasferiment ta’ pensjoni li tistabbilixxi standards minimi għall-
kisba u l-preservazzjoni ta’ drittijiet tal-pensjoni supplimentari. 

Rigward iċ-ċaħda mill-ENASARCO għar-rifużjoni tal-kontribuzzjonijiet magħmula mill-
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petizzjonant, tista' ssir referenza għal sentenza tat-3 ta' Marzu 2011 mill-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet Umani (QEDB) f’Każ 57028/00, Klein v. l-Awstrija. Dan il-każ tratta r-rifjut mill-
Kamra tal-Avukati ta’ Vjenna li jingħata lil avukat, 
Is-Sur Klein, pensjoni tal-anzjanità wara li tilef id-dritt tiegħu li jipprattika u wara li kien ta l-
kontribut tiegħu għal diversi snin. Il-Qorti  kkunsidrat li l-affiljazzjoni ma’ skema tal-pensjoni ta’ 
età kbira, ibbażata fuq is-sħubija obbligatorja ta’ organizzazzjoni professjonali matul l-eżerċitar 
ta’ professjoni, tista’ tagħti lok għal aspettattiva leġittima li jiġu riċevuti benefiċċji tal-pensjoni 
waqt l-irtirar u għalhekk kienet tikkostitwixxi pussess fis-sens tal-Artiklu 1 ta’ Protokoll Nru 1. 
Ir-rifjut li tingħata l-pensjoni kien jikkostitwixxi interferenza mad-dritt tas-Sur Klein għal 
tgawdija paċifika tal-possessjonijiet tiegħu.

Konklużjoni

Id-deċiżjoni ta’ ENASARCO li tiċħad it-talba għal pensjoni mill-petizzjonant u li ma tiġborx it-
totali tal-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni li saru fil-Belġju hija konformi mar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004. Għalhekk, il-Kummissjoni ma setgħetx issib ksur tal-liġi tal-UE. 

Madanakollu, il-petizzjonant jingħata parir biex jikkunsidra d-drittijiet tiegħu taħt il-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. 


