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Suġġett: Petizzjoni 0828/2011, imressqa minn Patrick Anazonwu, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-waqfien ta’ ċerti benefiċċji soċjali fl-Irlanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant mar l-Irlanda fl-2007 flimkien ma’ martu u ibnu/bintu. Huwa ħadem għal xi 
żmien, iżda t-tentattivi sussegwenti tiegħu biex isib xogħol fallew. Fl-2009 huwa applika 
għall-benefiċċju magħruf bħala “Jobseeker’s Allowance” iżda dan inċaħadlu, abbażi tal-fatt li 
l-Kunsill għall-Benefiċċji Soċjali ħass li l-petizzjonant ma kienx jissodisfa r-rekwiżiti biex 
jgħaddi mit-test ta’ residenza abitwali u ma tax provi li huwa tabilħaqq kien qed ifittex 
xogħol. Ladarba t-talba tal-petizzjonant ma ġietx ikkunsidrata, huwa qiegħed f’riskju li jitlef 
kwalunkwe benefiċċju soċjali ieħor. Il-petizzjonant u familtu jinsabu f’sitwazzjoni finanzjarja 
gravi ħafna u qed jitolbu lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 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-Kummissjoni tirreferi għall-osservazzjonijiet tagħha dwar il-petizzjoni 1180/2010 fejn 
infurmat lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet li l-liġi tal-Unjoni Ewropea tippermetti l-
impożizzjoni ta’ kundizzjoni ta’ residenza għall-intitolament ta’ ċerti benefiċċji li jaqgħu fil-
kamp ta’ applikazzjoni materjali tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/20041. Il-

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-

kordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali, ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1 (Rettifika ĠU L 200, 7.6.2004, 
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Kummissjoni ċċarat li dan ikun il-każ pereżempju rigward l-Allowance għal min ikun qed 
ifittex impjieg (il-“Jobseeker’s Allowance”) tal-Irlanda li hija elenkata fl-Anness X tar-
Regolament (EC9 Nru 883/2004 u li għalhekk tikkostitwixxi benefiċċju speċjali li mhuwiex 
kontributorju u li jingħata fi flus skont it-tifsira tal-Artikolu 70(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004. Skont l-Artikolu 70(4) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, dawn il-benefiċċji 
speċjali mhux kontributorji u li jingħataw fi flus “għandhom jingħataw biss fl-Istat Membru 
fejn il-persuni konċernati għandhom ir-residenza tagħhom”. Il-Kummissjoni indikat ukoll li l-
Artikolu 1(j) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 jiddefinixxi “residenza” bħala l-post fejn 
persuna għandha r-residenza abitwali tagħha.

L-awtoritajiet Irlandiżi għalhekk, fil-prinċipju, aġixxew b’mod konformi mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea meta għamlu t-talba tal-petizzjonant għal Allowance għal min ikun qed ifittex 
impjieg (“Jobseeker’s Allowance”) suġġett għat-twettiq ta’ test ta’ residenza abitwali fl-
Irlanda.

Madankollu, kif indikat il-Kummissjoni fl-osservazzjonijiet tagħha dwar il-
petizzjoni 1180/2010, il-kunċett ta’ “residenza” ġie ċċarat aħjar mill-Qorti tal-Ġustizzja 
f’ġurisprudenza stabbilita bħala l-post fejn jinstab iċ-ċentru abitwali tal-interessi tal-persuna 
kkonċernata. F’dak il-kuntest, għandha tiġi kkunsidrata b’mod partikolari s-sitwazzjoni tal-
familja tal-impjegat, ir-raġunijiet li wassluh biex jiċċaqlaq, it-tul u l-kontinwità tar-residenza, 
il-fatt (fejn xieraq) li huwa qiegħed f’impjieg stabbli u l-intenzjoni tiegħu kif tidher miċ-
ċirkostanzi kollha.1 Huwa ċar li d-determinazzjoni tar-residenza abitwali ta’ persuna skont it-
tifsira tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni globali tal-
fatti rilevanti kollha tal-każ inkwistjoni li ebda wieħed minnhom ma jkun deċiżiv fih innifsu.

Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, jirriżulta miċ-ċirkostanzi ppreżentati mill-petizzjonant, li ma 
jistax jiġi eskluż li hu u l-familja tiegħu kienu fil-fatt residenti abitwali skont it-tifsira tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004 fl-Irlanda meta għamel it-talba tiegħu għal Allowance għal 
min ikun ifittex impjieg (“Jobseeker’s Allowance”). Madankollu, peress li d-determinazzjoni 
tar-residenza abitwali hija valutazzjoni globali kumplessa tal-fatti rilevanti kollha – li mhux 
neċessarjament kollha jkunu evidenti mid-dokumenti ppreżentati mill-petizzjonant – il-
Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li tagħti valutazzjoni finali tal-post ta’ residenza abitwali tal-
petizzjonant bħalissa. Għalhekk se tikkuntattja lill-awtoritajiet Irlandiżi u titlobhom 
jeżaminaw mill-ġdid is-sitwazzjoni tal-petizzjonant filwaqt li jikkunsidraw il-fatti rilevanti 
kollha. Hija se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet malli tirċievi r-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni mill-ġdid.

Jirriżulta mill-fajl tal-petizzjonant li raġuni separata għaliex it-talba tiegħu għal Allowance 
għal min ikun qed ifittex impjieg (“Jobseeker’s Allowance”) ġiet miċħuda kienet li l-
awtoritajiet Irlandiżi sabu li ma kienx wera li kien qed ifittex xogħol ġenwinament. F’dan il-
kuntest, il-Kummissjoni tfakkar li l-liġi tal-Unjoni Ewropea ma tistabbilixxix skema komuni 
ta’ sigurtà soċjali, iżda tippermetti li jeżistu skemi nazzjonali differenti ta’ sigurtà soċjali u l-

                                                                                                                                                  
p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1244/2010 (ĠU 
L 338, 22.12.2010, p. 35).

1 Il-Kawża C-90/97 Swaddling [1999] Ġabra I-1075, b’referenza għall-Kawża 76/76 Di Paolo [1977] 
Ġabra 315, paragrafi 17-2ß, u l-Kawża C-102/91 Knoch [1992] Ġabra I-4341, paragrafi 21 u 23.
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objettiv uniku tagħha huwa li tiżgura l-koordinazzjoni ta’ dawk l-iskemi. Għalhekk, skont il-
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-Istati Membri għandhom is-setgħa li 
jorganizzaw l-iskemi tas-sigurtà soċjali tagħhom.1 B’hekk jirriżulta li l-Irlanda kienet libera li 
tiddetermina l-kundizzjonijiet għall-aċċess għal Allowance għal min ikun qed ifittex impjieg 
(“Jobseeker’s Allowance”) f’dak li jirrigwarda l-obbligu li wieħed ikun qed ifittex xogħol 
ġenwinament. L-interpretazzjoni preċiża ta’ dan il-kunċett ta’ liġi nazzjonali fil-każ tal-
petizzjonant taqa’ fil-kompetenza esklussiva tal-Irlanda u mhix kwistjoni tal-liġi tal-Unjoni.

Finalment, fejn il-petizzjonant jirreferi fit-talba tiegħu għal Allowance ta’ Benesseri 
Supplimentari (SWA), il-Kummissjoni tindika li dan huwa benefiċċju ta’ assistenza soċjali li 
ma jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni materjali tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004.

Madankollu, anke fir-rigward ta’ benefiċċji li jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004, il-liġi tal-UE2 tipprojbixxi diskriminazzjoni minħabba 
ċittadinanza fl-aċċess għal benefiċċji soċjali. L-SWA evidentement, hija benefiċċju bħal dan 
u, konsegwentement, m’għandux ikun hemm diskriminazzjoni minħabba ċittadinanza fl-
aċċess għall-benefiċċju.

Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni3, ċittadini tal-UE li mhumiex 
ikkunsidrati bħala ħaddiema fl-Irlanda għandhom jissodisfaw test ta’ residenza abitwali li 
jevalwa ħames fatturi (it-tul u l-kontinwità ta’ residenza fl-Irlanda jew fi kwalunkwe pajjiż 
partikolari ieħor, it-tul u l-iskop għal kwalunkwe assenza mill-Irlanda, in-natura u x-xejra 
tal-impjieg, iċ-ċentru ta’ interess ewlieni tal-applikant u l-intenzjoni futura tal-applikant 
ikkonċernat kif jidhru miċ-ċirkostanzi kollha) biex jikkwalifikaw għall-SWA.

It-test ta’ residenza abitwali, notevolment il-fattur marbut mat-tul tar-residenza fl-Irlanda, 
jintroduċi kundizzjoni li tista’ toħloq differenza fit-trattament bejn iċ-ċittadini Irlandiżi u ċ-
ċittadini tal-UE li mhumiex Irlandiżi (li għandhom inqas ċans miċ-ċittadini Irlandiżi li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti). Din id-differenza fit-trattament tista’ tiddiskrimina indirettament 
kontra ċittadini tal-UE mhux Irlandiżi iżda mhix neċessarjament kontra l-liġi tal-UE peress li 
tista’ tkun ġustifikata skont it-test żviluppat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu, peress li jidher li l-applikazzjoni tal-petizzjonant għall-SWA ġiet miċħuda 
minħabba li ma ssodisfax it-test tar-residenza abitwali fir-rigward tal-Allowance għal min 
ikun qed ifittex impjieg “Jobseeker’s Allowance”, l-eżaminazzjoni mill-ġdid tas-sitwazzjoni 
tal-petizzjonant mill-awtoritajiet tal-Irlandiżi tista’ wkoll tirrisolvi parti mill-ilment tiegħu 
relatat mal-SWA.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Irlandiżi sabiex jeżaminaw mill-ġdid is-
sitwazzjoni tal-petizzjonant sabiex jiġi determinat jekk kienx abitwalment residenti fl-Irlanda 

                                               
1 Ara biss il-Kawża C-503/09 Stewart [2011] Ġabra I-00000, paragrafu 75 u l-ġurisprudenza msemmija 
hemmhekk.
2 L-Artikolu 18(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jew l-Artikolu 24(2) tad-

Direttiva 2004/38/E. 
3 http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx.
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meta għamel it-talba tiegħu għal Allowance għal min ikun qed ifittex impjieg (il-“Jobseeker’s 
Allowance”). Hija se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet meta tirċievi r-riżultat ta’ din 
il-valutazzjoni.

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tindika lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet li hemm differenza 
bejn it-test tar-residenza abitwali skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea kif deskritt hawn fuq u l-
applikazzjoni ta’ test addizzjonali tad-dritt għar-residenza, li rigward tiegħu l-Kummissjoni 
bdiet proċedimenti ta’ ksur kontra r-Renju Unit.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-Kummissjoni osservat li l-awtoritajiet Irlandiżi għalhekk, fil-prinċipju, aġixxew b’mod 
konformi mal-liġi tal-Unjoni Ewropea meta għamlu t-talba tal-petizzjonant għal Allowance 
għal min ikun qed ifittex impjieg (“Jobseeker’s Allowance”) suġġett għat-twettiq ta’ test ta’ 
residenza abitwali fl-Irlanda. Madankollu, huma potenzjalment ikkonkludew b’mod ħażin li 
huwa ma kienx resident abitwali fl-Irlanda fiż-żmien li għamel l-applikazzjoni tiegħu għal 
Allowance għal min ikun qed ifittex impjieg (“Jobseeker’s Allowance”) għaliex wieħed mit-
testijiet li jiddetermina jekk il-persuna hija resident abitwali jħares lejn it-tul ta’ żmien li huma 
jdumu fl-Irlanda fiż-żmien tal-applikazzjoni għall-benefiċċju, li l-Kummissjoni kkunsidrat li 
jmur kontra l-liġi tal-UE, u li l-petizzjonant ma setax jissodisfa. Il-Kummissjoni 
sussegwentement tistaqsi lill-awtoritajiet Irlandiżi biex jirrevedu d-deċiżjoni tagħhom fil-każ 
tal-petizzjonant. Wara  reviżjoni tad-deċiżjoni tagħhom, il-petizzjonant ingħata l-Allowance 
għal min ikun qed ifittex impjieg (“Jobseeker’s Allowance”) mill-1 ta’ Mejju 2012, datata 
b’lura mis-27 ta’ Ġunju 2011.

Fir-rigward tar-rifjut tat-talba tal-petizzjonant għal Allowance ta’ Benesseri Supplimentari  
(SWA), l-awtoritajiet Irlandiżi ċċaraw li l-SWA tħallset lill-petizzjonant mis-
27 ta’ Ġunju 2011 sakemm sar il-ħlas tal-Allowance tiegħu għal min ikun qed ifittex impjieg 
(“Jobseeker’s Allowance”) sal-11 ta’ Awwissu, meta t-talba għall-Allowance għal min ikun 
qed ifittex impjieg (“Jobseeker’s Allowance”) ġiet irrifjutata. Skont il-leġiżlazzjoni Irlandiża, 
l-SWA u l-Allowance għal min ikun qed ifittex impjieg (“Jobseeker’s Allowance”) jistgħu ma 
jitħallsux fl-istess żmien, u l-SWA tista’ ma titħallasx meta l-Allowance għal min ikun qed 
ifittex impjieg (“Jobseeker’s Allowance”) ġiet irrifjutata. Meta l-petizzjonant ingħata l-
Allowance għal min ikun qed ifittex impjieg (“Jobseeker’s Allowance”) f’Mejju 2012, dan il-
pagament kien fih – kif stipulat diġà – arretrati mis-27 ta’ Ġunju 2011 għall-24 ta’ April 2012. 
Dan l-ammont ta’ arretrati tħallas bit-tnaqqis tal-ammont tal-SWA mħallas lill-petizzjonant 
mis-27 ta’ Ġunju 2011 sal-11 ta’ Awwissu 2011.

Konklużjoni

Wara l-intervent tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Irlandiżi eżaminaw mill-ġdid is-sitwazzjoni 
tal-petizzjonant u ddeċidew li jagħtuh l-Allowance għal min ikun qed ifittex impjieg 
(“Jobseeker’s Allowance”) datata b’lura għal Ġunju 2011. L-Allowance ta’ Benesseri 
Supplimentari  ma tistax titħallas għall-istess perjodu. Dan isolvi l-każ tal-petizzjonant.


