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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0902/2012 imressqa minn Steven Sylvester, ta’ ċittadinanza 
Ingliża, dwar l-esportazzjoni tal-Konċessjoni ta’ Sussistenza għal Persuni 
b’Diżabilità tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isofri minn problemi serji tas-saħħa. Fl-2002 hu telaq mir-Renju Unit sabiex 
jibda jirrisjedi fin-Norveġja (membru taż-Żona Ekonomika Ewropea). Hu ngħata 
informazzjoni konfliġġenti mid-Dipartimenti tal-Pensjonijiet u x-Xogħlijiet u s-Sigurtà 
Soċjali dwar jekk hux intitolat li jibqa’ jirċievi l-Konċessjoni ta’ Sussistenza għal Persuni 
b’Diżabilità. M’għandniex xi ngħidu li hu ma kienx qed jirċeviha. Hu kien f’kuntatt mal-
Pariri tal-Ewropa, ma’ Solvit, mal-MP tiegħu tar-Renju Unit, fejn hu talbu sabiex iressaq il-
każ tiegħu quddiem l-Ombudsman Parlamentari tar-Renju Unit.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012

Il-petizzjonant huwa ċittadin tar-Renju Unit li kien jirċievi l-Konċessjoni ta’ Sussistenza għal 
Persuni b’Diżabilità, benefiċċju fi flus f’każ ta’ mard għal persuni b’diżabilità severa, qabel 
mexa lejn in-Norveġja f’Novembru tal-2002. Wara li mexa lejn in-Norveġja, huwa talab il-
ħlas kontinwu tal-Konċessjoni ta’ Sussistenza għal Persuni b’Diżabilità, liema ħlas ġie 
rrifjutat għar-raġunijiet li l-benefiċċju ma kienx esportabbli lejn pajjiż ieħor tal-UE. 

Fit-18 ta’ Ottubru 2007, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet fil-Kawża C-299/05 (Kummissjoni 
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tal-Komunitajiet Ewropej v Parlament Ewropew, Kunsill tal-Unjoni Ewropea) 1 li l-
Konċessjoni ta’ Sussistenza għal Persuni b’Diżabilità hija benefiċċju esportabbli f’każ ta’ 
mard. Fl-2010 il-petizzjonant talab l-istabbiliment mill-ġdid, li ġie rrifjutat mill-awtoritajiet 
tar-Renju Unit.  Fl-2010 il-petizzjonant applika għall-pensjoni tal-invalidità Norveġiża, iżda 
din ġiet irrifjutata billi ma kienx jissodisfa l-kundizzjonijiet li jkun ħadem hemm għal 3 snin. 
Il-petizzjonant jitlob li t-talba tiegħu fir-rigward tal-Konċessjoni ta’ Sussistenza għal Persuni 
b’Diżabilità tiġi stabbilita mill-ġdid b’lura sa mill-2002.

Qabel ma’ ċċaqlaq fl-2002, il-petizzjonant kien jirrisjedi fir-Renju Unit u kien jirċievi ħlas 
kontinwu tal-Konċessjoni ta’ Sussistenza għal Persuni b’Diżabilità. Fiż-żmien meta ċċaqlaq
f’Novembru 2002, il-Konċessjoni ta’ Sussistenza għal Persuni b’Diżabilità kienet maħsuba li 
kienet hekk imsejħa “benefiċċju mhux kontributorju speċjali”. Dawn il-benefiċċji għandhom 
il-karatteristiċi kemm tas-sigurtà soċjali kif ukoll tal-assistenza soċjali. Meta jkunu elenkati fl-
Anness IIa għar-Regolament (KEE) Nru 1408/712, dawn il-benefiċċji m’għandhomx għalfejn 
jiġu esportati lejn Stat Membru ieħor tal-UE jew Stat taż-ŻEE. Ir-Regolament (KEE) Nru 
1408/71 japplika għan-Norveġja permezz tal-Anness VI għall-Ftehim taż-Żona Ekonomika 
Ewropea.3.

Fis-sentenza tagħha tat-18 ta’ Ottubru 2007 fil-Kawża C-299/05, il-Qorti tal-Ġustizzja 
aċċettat it-talba tal-Kummissjoni sabiex tiġi annullata l-inklużjoni tal-Konċessjoni ta’ 
Sussistenza għal Persuni b’Diżabilità fl-Anness IIa għar-Regolament (KEE) Nru 1408/71. Il-
gvern tar-Renju Unit sussegwentement aċċetta li l-Konċessjoni ta’ Sussistenza għal Persuni 
b’Diżabilità hija benefiċċju fi flus f’każ ta’ mard li huwa eliġibbli għall-esportazzjoni lejn 
Stati Membri oħra tal-UE. Huma rrapportaw li l-ħlas ta’ dawn il-benefiċċji ser jitqies mit-18 
ta’ Ottubru 2007 għall-persuni li tilfu l-intitolament tagħhom għall-Konċessjoni ta’ 
Sussistenza għal Persuni b’Diżabilità minħabba li mxew fi Stat Membru ieħor mhux qabel 
Marzu tal-2001 u qabel it-18 ta’ Ottubru 2007, bil-kundizzjoni li jkunu ġew issodisfati r-
rekwiżiti ta’ eliġibilità rilevanti l-oħra skont il-liġi domestika u tal-UE fid-data tat-talba għall-
istabbiliment mill-ġdid u tul il-perjodu kollu meta t-talba tagħhom ma kinitx ġiet aċċettata.

Meta l-petizzjonant għamel it-talba tiegħu għall-istabbiliment mill-ġdid tal-Konċessjoni ta’ 
Sussistenza għal Persuni b’Diżabilità fl-2010, din ġiet irrifjutata mill-awtoritajiet tar-Renju 
Unit għar-raġunijiet li l-petizzjonant ma ssodisfax ir-rekwiżiti tal-Assigurazzjoni Nazzjonali 
sabiex ikun jista’ jieħu l-benefiċċju f’każ ta’ mard fir-Renju Unit matul il-perjodu li fih kienet 
irrifjutata. Ir-raġunijiet għar-rifjut huma li l-petizzjonant ma kienx jirċievi l-pensjoni tal-Istat, 
il-benefiċċju tal-Inkapaċità fit-tul, jew il-benefiċċju ta’ Mewt fil-Familja meta telaq mir-Renju 
Unit. Barra minn hekk, huwa mhuwiex assigurat fir-Renju Unit, u lanqas għandu xi membru 
tal-familja li huwa assigurat hemmhekk.

                                               
1 C-299/05 (Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej v Parlament Ewropew, Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea),  [2007] ECR I-8695.
2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni 
tal-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, il-persuni li jaħdmu għal rashom u l-
membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità, ĠU L 149, 5.7.1971, p. 2, kif 
emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 592/2008 (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 1).
3ĠU Nru L 1, tat-3.1.1994, p. 3. u Stati tal-EFTA’ gazzetti uffiċjali.
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Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni għandha xi 
eżitazzjonijiet sabiex taċċetta r-raġunament tal-awtoritajiet tar-Renju Unit. Wara kollox, li 
kieku l-awtoritajiet tar-Renju Unit ma kinux waqqfu l-ħlas kontinwu tal-Konċessjoni ta’ 
Sussistenza għal Persuni b’Diżabilità wara li mexa fl-2002, ir-Renju Unit kien ikun għadu l-
Istat kompetenti għall-esportazzjoni ta’ dawn il-benefiċċji fi flus f’każ ta’ mard u l-
leġiżlazzjoni tar-Renju Unit ma kinitx tkun twaqqfet milli tkun applikabbli. Dan kien ikun 
differenti biss li kieku l-leġiżlazzjoni Norveġiża saret applikabbli għall-petizzjonant skont ir-
regoli dwar il-leġiżlazzjoni applikabbli fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71. Il-
Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha fil-Kawża C-276/96 (Kuusijärvi)1 iddeċidiet li "il-fatt 
li l-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru tagħmel id-dritt ta’ persuna li waqaf jaħdem fit-territorju 
tiegħu, u li għalhekk ma jissodisfax iżjed il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 13(2)(a) tar-
Regolament Nru 1408/71, li jkun jew li jibqa’ affiljat mas-sistema tas-sigurtà soċjali ta’ dak l-
Istat Membru bil-kundizzjoni li jirrisjedi fit-territorju tiegħu m’għandux iċaħħad l-Artikolu 
13(2)(f) tar-regolament mill-effett prattiku tiegħu jew jeskludi lil dik il-persuna mill-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni kollha dwar is-sigurtà soċjali, b’mod partikolari dik 
applikabbli permezz tar-Regolament Nru 1408/71".
L-Artikolu 13(2)(f) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jistabbilixxi regola ta’ konflitt għal 
persuni li mhumiex (jew m’għadhomx) jaħdmu. Skont din ir-regola, "persuna li għaliha ma 
tibqax tapplika l-leġiżlazzjoni ta' Stat Membru, mingħajr ma ssir applikabbli għaliha 
leġiżlazzjoni ta' Stat Membru ieħor skont waħda mir-regoli stipulati fis-subparagrafi ta’ qabel 
jew skont waħda mill-eċċezzjonijiet stipulati fl-Artikoli 14 sa 17 għandha tiġi soġġetta għal-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li fit-territorju tagħha tkun tirrisjedi skont id-dispożizzjonijiet 
ta' dik il-leġiżlazzjoni biss".

Fiż-żmien meta ċċaqlaq lejn in-Norveġja fl-2002, il-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit b’mod 
effettiv waqfet tkun applikabbli għall-petizzjonant billi ma kienx għadu qiegħed jirċievi 
kwalunkwe benefiċċju mir-Renju Unit li jistabbilixxi konnessjoni ġenwina mas-sistema tas-
sigurtà soċjali tar-Renju Unit. F’każ li l-ebda leġiżlazzjoni oħra ma ssir applikabbli għall-
petizzjonant, hu sar soġġett għal-leġiżlazzjoni fl-Istat Membru tar-residenza tiegħu. Skont 
wieħed mid-dokumenti li l-petizzjonant hemeż mal-petizzjoni jsegwi li hu kien jirċievi l-
benefiċċji ta’ riabilitazzjoni min-Norveġja għal ċertu perjodu ta’ żmien. Il-petizzjonant 
għalhekk talab u rċieva l-benefiċċji fi flus f’każ ta’ mard mill-Istat Membru tar-residenza 
tiegħu wara li stabbilixxa r-residenza tiegħu hemmhekk. 

Fl-ittra tiegħu tad-19 ta’ Mejju 2011, il-Ministeru Rjali tax-Xogħol informa lill-petizzjonant li 
hu ma kienx eliġibbli għall-pensjoni tad-diżabilità billi l-Perjodu tal-Assigurazzjoni Norveġiż 
tiegħu ma kienx jissodisfa r-rekwiżit li l-persuna trid tkun assigurata matul l-aħħar tliet snin 
qabel seħħet id-diżabilità.  Il-petizzjonant lanqas ma kien għamel xi perjodu ta’ assigurazzjoni 
skont il-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit li jista’ jitqies għall-finijiet tal-akkwist tad-dritt għall-
pensjoni tad-diżabilità skont l-Artikolu 45 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71.

Minkejja l-fatt li r-raġunament għaliex il-perjodi ta’ assigurazzjoni tar-Renju Unit ma setgħux 
jiġu aggregati huwa nieqes mill-petizzjoni, il-Kummissjoni tixtieq tirrimarka dan li ġej.  Skont 
l-Artikolu 45 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, l-istituzzjoni kompetenti għandha, fejn 
meħtieġ, tqis il-perjodi tal-assigurazzjoni jew tar-residenza li jkunu saru skont il-leġiżlazzjoni 
ta’ kwalunkwe Stat Membru ieħor bħal li kieku jkunu saru skont il-leġiżlazzjoni tagħha stess. 
                                               
1   Kawża C-275/96 (Kuusijärvi) [1998] ECR I-3419, paragrafu 32.
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L-Istat Membru huwa intitolat li jimponi perjodu ta’ kontribuzzjoni minimu għall-akkwist tal-
intitolament għall-pensjoni pprovduta skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u li jiddefinixxi n-
natura u l-limiti tal-perjodi tal-assigurazzjoni li jistgħu jitqiesu għal dak il-għan, bil-
kundizzjoni li, skont l-Artikolu 45 tar-Regolament Nru 1408/71, il-perjodi li jkunu saru skont 
il-leġiżlazzjoni ta’ kwalunkwe Stat Membru ieħor jitqiesu wkoll skont l-istess kundizzjonijiet 
bħal li kieku saru skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.1. Huwa inerenti f’din is-sistema li l-
kundizzjonijiet li jirregolaw il-kostituzzjoni ta’ perjodi ta’ impjieg jew ta’ assigurazzjoni 
jkunu differenti skont l-Istat Membru li fih il-persuna kkonċernata tkun ħadmet. Skont l-
Artikolu 1(r) tar-Regolament Nru 1408/71, dawk il-kundizzjonijiet huma ddefiniti b’mod 
esklussiv fil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li skontha jkunu saru l-perjodi in kwistjoni.

Jekk il-perjodi ta’ assigurazzjoni li jkunu saru fir-Renju Unit huma perjodi ta’ residenza, 
filwaqt li l-pensjoni tad-diżabilità tan-Norveġja tqis biss il-perjodi ta’ impjieg, dan fih innifsu 
ma jikkostitwixxix trattament inqas favorevoli għall-ħaddiema migranti. Minħabba d-
disparitajiet bejn il-leġiżlazzjonijiet tas-sigurtà soċjali, li ma jintgħelbux bid-dispożizzjonijiet 
ta’ koordinazzjoni, iċ-ċaqliq minn Stat Membru wieħed għal ieħor jista’ jkun ta’ iżjed jew 
inqas vantaġġ għall-persuna assigurata.

Konklużjoni

Ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jistabbilixxi sistema obbligatorja ta’ regoli ta’ konflitt li 
jiddeterminaw liema leġiżlazzjoni hija applikabbli għal persuna li ssib ruħha f’sitwazzjoni 
transkonfinali.

Skont ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71, il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ta’ residenza tista’ 
ssir applikabbli biss jekk il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li fih il-persuna kienet assigurata 
qabel ma tibqax tapplika. Il-petizzjonant kien b’mod effettiv soġġett għal-leġiżlazzjoni tas-
sigurtà soċjali tal-Istat Membru tar-residenza tiegħu u bbenefika minn dik is-sistema tal-
assigurazzjoni soċjali wara li stabbilixxa r-residenza tiegħu f’dak l-Istat Membru. Il-fatt li 
jista’ jew ma jistax ikun intitolat għal benefiċċji oħra tas-sigurtà soċjali skont dik is-sistema 
hija f’idejn il-leġiżlatur nazzjonali biex jiddeċiedi, sakemm il-persuna migranta ma tkunx 
ittrattata b’mod inqas favorevoli.

                                               
1 Kawża C-306/03 Salgado Alonso [2005] ECR I-705,  paragrafu 31.


