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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0386/2012, imressqa minn Viorel Staicu, ta’ ċittadinanza Rumena, 
rigward leġiżlazzjoni dwar iż-żmien ta’ stennija biex wieħed jirċievi 
benefiċċji tal-qgħad f’Ċipru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ilu jaħdem Ċipru għal erba’ snin. Huwa tilef l-impjieg tiegħu fl-2011. 
F’Jannar 2012, ippreżenta d-dokumenti biex jibda jirċievi l-benefiċċji tal-qgħad. Huwa ġie 
infurmat li l-ewwel pagament tal-benefiċċju tal-qgħad kien se jintbagħatlu wara tliet xhur. 
Minħabba li l-qagħda finanzjarja tiegħu qed issir dejjem agħar b’kull jum li jgħaddi, il-
petizzjonant jistaqsi jekk dan il-perjodu ta’ stennija huwiex konformi mal-leġiżlazzjoni 
Ewropea. Il-petizzjonant ipprova jikkuntattja lill-awtoritajiet Ċiprijotti, iżda ma rċieva l-ebda 
tweġiba.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta' Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013

Ġeneralment, il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprovdi għall-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 ta’ sigurtà soċjali tagħhom u, fin-nuqqas tal-
armonizzazzjoni fil-livell ta’ Unjoni, hija responsabbiltà tal-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru 
li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom jingħataw il-benefiċċji ta’ sigurtà soċjali, kif ukoll 
l-ammont ta’ dawn il-benefiċċji u l-perjodu li għalih għandhom jingħataw. Madankollu, meta 
jkunu qed jeżerċitaw din is-setgħa, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-
Unjoni u, b’mod partikolari, mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-libertà tal-moviment 
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għall-ħaddiema, il-libertà ta’ kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jiċċaqlaq u jirrisiedi fit-
territorju tal-Istati Membri u mad-dipożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, li 
jistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati mill-awtoritajiet nazzjonali 
kollha meta tiġi applikata liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-trattament ugwali u n-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni. Permezz ta’ dan, huma jiżguraw li l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti ma taffettwax b'mod negattiv lill-persuni li jeżerċitaw
id-dritt tagħhom għall-moviment ħieles fi ħdan l-Unjoni Ewropea.
Għalhekk, filwaqt li Stat Membru huwa liberu li jistabbilixxi żmien ta’ stennija għall-
pagament ta’ benefiċċji tal-qgħad skont ir-regoli nazzjonali tiegħu, abbażi tal-informazzjoni 
provduta fil-petizzjoni, ma jistax japplika perjodi ta’ żmien ta’ stennija differenti qabel l-
ewwel pagament ta’ benefiċċji tal-qgħad lil persuna qiegħda skont jekk dik il-persuna kinitx 
dejjem taħdem fl-Istat Membru kompetenti, jew Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru 
kompetenti.

Għandu jitfakkar li, skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, sakemm tkun 
oġġettivament iġġustifikata u proporzjonata mal-għan segwit, dispożizzjoni ta’ liġi nazzjonali 
trid titqies bħala diskriminatorja indirettament jekk intrinsikament tista’ taffettwa lill-
ħaddiema migranti aktar milli l-ħaddiema nazzjonali u jekk b’konsegwenza ta’ dan ikun 
hemm ir-riskju li tpoġġi lil dawk imsemmija tal-ewwel fi żvantaġġ partikolari.1

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-applikazzjoni ta’ perjodi ta’ żmien ta’ stennija itwal għall-
pagament ta’ benefiċċji tal-qgħad lill-persuni li jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom għall-
moviment ħieles fl-UE tpoġġi lill-ħaddiema migranti fi żvantaġġ partikolari meta mqabbla 
mal-ħaddiema nazzjonali u b’dan il-mod tikkontradixxi l-Artikoli 45 u 48 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Għal dan l-għan, is-servizzi tal-Kummissjoni nedew inkjesta mal-awtoritajiet Ċiprijotti, li 
għaliha l-awtoritajiet Ċiprijotti wieġbu fil-5 ta’ Novembru 2012.  

Fit-tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet Ċiprijotti ddikjaraw li l-Liġi dwar l-Assigurazzjoni Soċjali 
(N.59(1)/2010) tipprovdi fl-Artikolu 31(1) tagħha li persuna assigurata hija intitolata għal 
benefiċċju tal-qgħad għal kull jum ta’ qgħad li għalih ikunu ġew issodisfati r-rekwiżiti 
rilevanti.

L-Artikolu 31(1) tal-Liġi dwar l-Assigurazzjoni Soċjali N.59(1)/2010 jipprovdi wkoll li l-ebda 
persuna ma hija intitolata tirċievi benefiċċji tal-qgħad fil-perjodu tal-ewwel tlett ijiem wara t-
terminazzjoni tal-impjieg. Dawk li huma koperti b’assigurazzjoni volontarja għall-perjodi 
mwettqa għal impjegatur Ċiprijott f’pajjiż terz, għajr Stat Membru taż-ŻEE jew l-Isvizzera, 
mhumiex eliġibbli għal benefiċċji tal-qgħad għall-ewwel 30 jum.

Skont l-Artikolu 2 tal-Liġi N.59(1)/2010, pajjiż terz ifisser pajjiż ieħor għajr Stat Membru tal-
UE u ma jinkludix l-Istati li huma partijiet għall-Ftehim dwar iż-ŻEE u l-Isvizzera.
L-awtoritajiet Ċiprijotti kkonfermaw li l-leġiżlazzjoni Ċiprijotta ma tipprovdix fi kwalunkwe 
ċirkostanza għal żmien ta’ stennija ta’ tliet xhur għall-pagament ta’ benefiċċji tal-qgħad.
Abbażi tal-informazzjoni mogħtija hawn fuq, jista’ jiġi osservat li l-liġi Ċiprijotta tipprovdi 
                                               
1 Ara, f’dak ir-rigward, il-kawża C-124/99 Borawitz [2000] Ġabra I-7293, paragrafi 25-27 u l-ġurisprudenza 
kkwotata fihom.
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għal żmien ta’ stennija itwal għall-persuni li kienu ġew koperti minn assigurazzjoni volontarja 
fit-territorju ta’ pajjiżi terzi barra miż-żona taż-ŻEE u l-Isvizzera. Għalhekk ma tapplikax għal 
persuni li ċċaqilqu fi ħdan l-Unjoni Ewropea.
L-awtoritajiet Ċiprijotti enfasizzaw li fil-każijiet kollha ta’ persuni intitolati għall-benefiċċji
tal-qgħad f’Ċipru, mingħajr l-ebda eċċezzjoni għall-ħaddiema migranti tal-UE, jiġi applikat 
iż-żmien ta’ stennija ta’ tliet ijiem. F’dak il-kuntest, is-sitwazzjoni ppreżentata mill-
petizzjonant tiżvela applikazzjoni żbaljata tal-liġi Ċiprijotta, u kellha tkun riżoluta mal-
awtoritajiet nazzjonali kkonċernati.

Konklużjonijiet

Abbażi tal-informazzjoni mogħtija hawn fuq, is-servizzi tal-Kummissjoni jikkunsidraw li l-
liġi Ċiprijotta ma tinkludix kundizzjoni diskriminatorja, li biha perjodi ta’ żmien ta’ stennija 
differenti jiġu applikati għal ħaddiema li jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment 
ħieles fl-UE u li, f’dan ir-rigward, persuni li jiċċaqilqu fi ħdan l-UE jgawdu mill-istess 
drittijiet u huma soġġetti għall-istess obbligi taħt il-leġiżlazzjoni Ċiprijotta bħaċ-ċittadini 
Ċiprijotti.


