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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1395/2010, imressqa minn Krzysztof Szremski, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar il-problemi tiegħu mas-sistemi ta’ sigurtà soċjali tal-Polonja 
u ta’ Spanja f’rabta ma’ applikazzjoni għal benefiċċji tal-inkapaċità għax-
xogħol

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li ilu jaħdem fi Spanja minn Jannar 2006, ħa l-liv tal-mard waqt li kien 
vaganza fil-Polonja fl-2009. Wara huwa tkeċċa mix-xogħol minħabba li r-raġuni għall-
assenza tiegħu ma ngħatatx fil-formola E 115 (Ir-rapport mediku f’każ ta’ inkapaċità għax-
xogħol) u l-formola E 116 (Talba għall-benefiċċju tal-inkapaċità għax-xogħol). Il-petizzjonant 
isostni li f’dan il-każ kien hemm żball amministrattiv, billi l-INSS (il-fond tas-sigurtà soċjali 
Spanjol) ma bagħatx l-applikazzjoni tiegħu għall-formoli inkwistjoni lid-dipartiment taż-ZUS 
(il-fond tas-sigurtà soċjali Pollakk) li huwa responsabbli mill-fajl tal-petizzjonant. Il-
petizzjonant jikkontendi wkoll li ż-ZUS ma segwiex il-proċedura stabbilita bir-regolamenti 
rilevanti dwar is-sigurtà soċjali ta’ ħaddiema migranti, u għalhekk jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jittratta dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011

Abbażi tar-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u 574/72 dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà 
soċjali, li kienet qed tiġi applikata fil-mument rilevanti inkwistjoni, persuna li tkun intitolata 
għall-benefiċċji għall-mard fi flus, tkun intitolata li tirċievi dawn il-benefiċċji meta tiġi 
kkonfermata l-inkapaċità għax-xogħol filwaqt li dik il-persuna tkun qed toqgħod b’mod 
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temporanju fi Stat Membru ieħor.

Ir-Regolamenti (KEE) 1408/71 u 574/72 ġew sostitwiti fl-1 ta’ Mejju 2010 bir-Regolamenti 
(KE) Nru 883/20041 u 987/20102. Madankollu, ir-regoli dwar il-benefiċċji għall-mard fi flus 
ma nbidlux b’mod sostanzjali.

Il-proċedura, biex jiġu kklejmjati l-benefiċċji għall-mard fi flus, meta l-inkapaċità għax-
xogħol tkun bdiet matul il-permanenza temporanja tal-persuna impjegata barra mill-Istat 
Membru kompetenti, ġiet iddeterminata mill-Artikolu 24 flimkien mal-Artikolu 18 tar-
Regolament (KEE) Nru 574/72.

Fid-dawl ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, il-komunikazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali hija diretta. Il-persuna assigurata għandha biss l-obbligu li tinforma lill-istituzzjoni tal-
Istat Membru, fejn hija jkollha l-permanenza, dwar l-inkapaċità għax-xogħol tagħha. Din l-
informazzjoni għandha tiġi ttrasferita mill-istituzzjoni tal-post fejn il-persuna jkollha l-
permanenza lill-istituzzjoni tal-Istat Membru kompetenti (bl-użu tal-formola E116).
Kwalunkwe komunikazzjoni sussegwenti, bejn l-istituzzjonijiet tal-Istat Membru kompetenti 
u tal-Istat Membru tal-post fejn il-persuna jkollha l-permanenza, hija diretta u bbażata fuq il-
formoli E116 (li - għalkemm għandhom jintużaw wara d-dħul fis-seħħ ta’ Regolamenti ġodda 
- qed jitneħħew gradwalment u se jiġu sostitwiti kompletament fl-1 ta’ Mejju 2012 mill-
iskambju tad-dejta elettronika. L-istituzzjoni tal-Istat Membru kompetenti, meta trid, tista’ 
titlob lil istituzzjoni tal-Istat Membru tal-post fejn il-persuna jkollha l-permanenza biex 
tipprovdiha b’formola E116, li hija rapport mediku li jikkonferma l-inkapaċità għax-xogħol.

Fir-rigward tad-dokumenti li ġew sottomessi, l-istitizzjoni Spanjola kompetenti talbet lill-
istituzzjoni Pollakka biex tipprovidlha l-formola E116 f’żewġ każijiet (8/4/2009 u 7/7/2009).
It-talbiet intlaqgħu mill-istituzzjoni li ssemmiet l-aħħar u l-informazzjoni ntbagħtet 
(18/5/2009, 31/8/2009).

Skont il-korrispondenza tal-petizzjonant ma’ min iħaddmu, ir-raġuni għat-tkeċċija tiegħu 
kienet il-fatt li l-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali infurmat lil min iħaddmu li l-inkapaċità għax-
xogħol tal-petizzjonant ma ġietx ikkonfermata bil-formola E116.  

Fid-dawl tad-dokumenti mehmuża mal-petizzjoni, il-korp tal-kuntatt Pollakk (għall-benefiċċji 
għall-mard fi flus - Zakład Ubezpieczen Społecznych - Depertament Zasiłków) ikkuntattja lill-
korp tal-kuntatt Spanjol (Instituto National de la Seguridad Social) darbtejn (fit-2/9/2009 u 
tfakkira sussegwenti li ntbagħtet fl-14/1/2011). Id-dossier tad-dokumenti mehmuża mal-
petizzjoni ma fihx it-tweġiba tal-istituzzjoni Spanjola għat-talba għall-kjarifika tal-istituzzjoni 
tas-sigurtà soċjali Pollakka.

Fid-dawl ta’ dak li ssemma hawn fuq, jidher li s-sitwazzjoni li esperjenza l-petizzjonant hija l-
problemi ta’ koperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali involuti.

Mhuwiex kompletament ċar għalfejn l-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali Spanjola bbażat id-
deċiżjoni fuq il-fatt li ma ġietx ipprovduta l-formola E116, jew - kif tista’ tissuġġerixxi l-ittra 

                                               
1 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1–123
2 ĠU L 284, s30.10.2009, p. 1–42



CM\929925MT.doc 3/3 PE467.111v01-00

MT

ta’ min kien iħaddmu rigward it-tkeċċija - li l-petizzjonant innifsu ma pprovdiex il-formola 
E116 lill-istituzzjoni Spanjola kompetenti. It-talba li ssemmiet l-aħħar mhijiex konformi mar-
regoli applikabbli dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali.

Jekk il-petizzjonant jaqbel li jiżvela d-dejta tiegħu, il-Kummissjoni hija disposta f’kuntatt 
mal-awtoritajiet Spanjoli biex titlob kjarifika dwar il-każ tiegħu.

4. REV Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013.

Fir-rigward tat-tkeċċija tal-petizzjonant, il-Kummissjoni tindika li ma hemm l-ebda liġi tal-
UE speċifika rigward ir-raġunijiet, il-proċedura u l-konsegwenzi ta’ tkeċċijiet individwali1.
Hu għalhekk f’idejn l-awtoritajiet Spanjoli kompetenti biex jirregolaw u jsolvu kwistjonijiet bħal 
dawn abbażi tal-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli u wara li jistabbilixxu l-fatti pertinenti kollha 
f’kull każ.

Fir-rigward tal-kwistjoni marbuta mas-sigurtà soċjali ta’ ħaddiema migranti, kif indikat il-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, mill-informazzjoni disponibbli jagħmel 
sens li l-istituzzjoni Pollakka ZUS aċċettat it-talbiet mill-istituzzjoni Spanjola biex toħroġ il-
formola E1 16 u kkuntattjat lill-korp ta’ komunikazzjoni Spanjol darbtejn.

Biex tiġi ċċarata iktar is-sitwazzjoni, il-Komunikazzjoni indirizzat talba lill-awtoritajiet 
Spanjoli, wara l-ftehim tal-ilmentatur li jipprovdi data personali. Talbet lil dawn l-awtoritajiet 
jinfurmaw lill-petizzjonant direttament dwar ir-riżultati tal-investigazzjoni tagħhom. Il-
Kummissjoni għandha tirċievi wkoll kopja ta’ din it-tweġiba, u jekk il-valutazzjoni tagħha tiżvela ksur 
ta’ regoli tal-UE dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali, se tieħu l-passi meħtieġa.

Il-Kummissjoni ma tinsabx f’pożizzjoni li tivvaluta ċ-ċirkostanzi fattwali ta’ individwi, iżda 
timmonitorja l-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE mill-Istati Membri, u teżamina l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u l-prattika meta jitqies li din il-leġiżlazzjoni tista’ tikser il-liġi tal-UE.

                                               
1 Minbarra l-każijiet fejn hemm diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità, is-sess, l-etniċità u raġunijiet 
projbiti oħrajn li ma jidhrux li jeżistu fil-każ preżenti.


