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Suġġett: Petizzjoni 1171/2012imressqa minn Steven Sylveser, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, dwar l-esportabbiltà tal-allowance ta’ sussistenza għal persuni 
b’diżabbiltà tar-Renju Unit

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jakkuża lid-Dipartiment għax-Xogħol u l-Pensjonijiet tar-Renju Unit li ma 
jikkonformax mar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ 
sigurtà soċjali. Il-petizzjonant jispjega li hu rċieva l-allowance ta’ sussistenza għal persuni 
b’diżabbiltà (“DLA”) waqt li kien jgħix fir-Renju Unit bejn l-1999 u l-2001. Iżda minn meta 
mar jgħix in-Norveġja fl-2002 hu ġie rrifjutat id-DLA. Il-petizzjonant jindika deċiżjoni tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-UE fl-2007 fil-Każ C-299/05, li hu jirraporta li kkonfermat li d-DLA 
hija esportabbli lejn pajjiżi oħra tal-UE. Sa mill-2010 il-petizzjonant baqa’ jappella lid-
Dipartiment għax-Xogħol u l-Pensjonijiet, s’issa mingħajr suċċess, għalkemm kien qed 
jistenna risposta minn Settembru 2012. Hu anke ressaq ilment quddiem l-Ombudsman tas-
Servizzi tas-Saħħa tar-Renju Unit, li kkonkludew li ma setgħux jintervjenu. Barra minn hekk, 
il-petizzjonant josserva li hu ġie rrifjutat pensjoni ta’ diżabbiltà mill-awtoritajiet Norveġiżi 
għax hu qatt ma kkontribwixxa għas-sigurtà soċjali f’dak il-pajjiż.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Sakemm ma ċċaqlaq fl-2002, il-petizzjonant kien joqgħod fir-Renju Unit u kien jirċievi ħlas 
kontinwu tad-DLA. Fiż-żmien meta ċċaqlaq f’Novembru 2002, id-DLA kienet maħsuba li 
kienet l-hekk imsejjaħ “benefiċċju mhux kontributorju speċjali”. Dawn il-benefiċċji 
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għandhom karatteristiċi kemm tas-sigurtà soċjali u kemm tal-assistenza soċjali. Meta jkunu 
elenkati fl-Anness IIa tar-Regolament (KEE) Nru 1408/711, il-benefiċċji ma jeħtiġux li 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 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika 
Ewropea2.

Fis-sentenza tagħha tat-18 ta’ Ottubru 2007 fil-Każ C-299/05, il-Qorti tal-Ġustizzja aċċettat 
it-talba tal-Kummissjoni sabiex tiġi annullata l-inklużjoni tad-DLA fl-Anness IIa tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/71. Il-Gvern tar-Renju Unit sussegwentement aċċetta li d-DLA 
hija benefiċċju fi flus f’każ ta’ mard li huwa eliġibbli għall-esportazzjoni lejn Stati Membri 
oħra tal-UE. Huma rrapportaw li għall-persuni li tilfu l-intitolament tagħhom għad-DLA 
minħabba li ċċaqilqu lejn Stat Membru ieħor mhux qabel Marzu 2001 u qabel it-
18 ta’ Ottubru 2007, il-ħlas ta’ dawn il-benefiċċji se jitqies mit-18 ta’ Ottubru 2007, bil-
kundizzjoni li jkunu ġew issodisfati r-rekwiżiti ta’ eliġibbiltà domestiċi u tal-liġi tal-UE 
rilevanti l-oħra fid-data tat-talba għall-istabbiliment mill-ġdid u tul il-perjodu kollu li fih it-
talba tagħhom ma kinitx ġiet aċċettata.

Madankollu, grupp ta’ persuni jibqa’ mhux kopert minn din id-deċiżjoni. Peress li d-deċiżjoni 
tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ C-503/09 Lucy Stewart ma indirizzatx il-kwistjoni tal-
applikazzjoni tat-test tal-preżenza passata għall-benefiċċji fi flus f’każ ta’ mard, il-ksur kontra 
r-Renju Unit jibqa’ miftuħ.

Fis-sitwazzjoni tal-petizzjonant, il-ħlas tal-allowance ta’ sussistenza għal persuni b’diżabbiltà 
ma jistax jerġa’ jiġi stabbilit mill-ġdid: mhux minħabba l-applikazzjoni tat-test tal-preżenza 
passata, għax huwa jaqa’ fil-grupp li għalihom il-Gvern tar-Renju Unit jassumi li t-test tal-
preżenza passata ġie ssodisfat, imma minħabba li kundizzjonijiet ta’ intitolament oħra ma 
ġewx issodisfati tul il-perjodu kollu meta t-talba tiegħu ma kinitx ġiet aċċettata.

Il-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit ma tibqax applikabbli jekk għall-petizzjonant tibda’ tapplika l-
leġiżlazzjoni Norveġiża f’konformità mar-regoli dwar il-leġiżlazzjoni applikabbli fl-
Artikolu 13 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71. Il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha fil-
Każ C-276/96 (Kuusijärvi)3 iddeċidiet li l-fatt li l-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru tagħmel id-
dritt ta’ persuna li waqaf jaħdem fit-territorju tiegħu, u li għalhekk ma jissodisfax aktar il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13(2)(a) tar-Regolament Nru 1408/71, li jkun jew li 
jibqa’ affiljat mas-sistema tas-sigurtà ta’ dak l-Istat Membru, kundizzjonali għar-residenza 
tiegħu fit-territorju tiegħu b’mod li ma ċċaħħadx l-Artikolu 13(2)(f) tar-Regolament mill-
effett prattiku tiegħu jew teskludi 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 tal-konflitt għall-
persuni li mhumiex (jew m’għadhomx) jaħdmu. Skont din ir-regola, persuna li għaliha ma 
                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà 
soċjali għall-persuni impjegati, għall-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).
2ĠU L 1, 3.1.1994, p. 3; u l-gazzetti uffiċjali tal-Istati tal-EFTA.
3 Il-Każ C-275/96 Kuusijärvi [1998] ECR I-3419, il-paragrafu 32.
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tibqax tapplika l-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru, mingħajr ma ssir applikabbli għaliha l-
leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru ieħor skont waħda mir-regoli stabbiliti fis-subparagrafi ta’ 
qabel jew skont waħda mill-eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 14 sa 17 għandha tiġi suġġetta 
għal-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li tkun toqgħod fit-territorju tiegħu skont id-
dispożizzjonijiet ta’ dik il-leġiżlazzjoni biss.

Fiż-żmien meta ċċaqlaq lejn in-Norveġja fl-2002, il-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit ma baqgħetx 
applikabbli għall-petizzjonant b’mod effettiv billi ma kien għadu jirċievi l-ebda benefiċċju 
tar-Renju Unit li jistabbilixxi rabta ġenwina mas-sistema tas-sigurtà soċjali tar-Renju Unit. 
Minn wieħed mid-dokumenti li l-petizzjonant hemeż mal-petizzjoni, jirriżulta li huwa kien 
jirċievi benefiċċji ta’ riabilitazzjoni fin-Norveġja għal ċertu perjodu ta’ żmien. Għaldaqstant, 
il-petizzjonant talab u rċieva benefiċċji fi flus f’każ ta’ marda mill-Istat Membru tar-residenza 
wara li stabilixxa r-residenza tiegħu hemmhekk. Hemmhekk huwa kiseb ukoll perjodi ta’ 
assigurazzjoni. Għaldaqstant, il-leġiżlazzjoni Norveġiża saret applikabbli għall-petizzjonant. 
Il-fatt li l-perjodi miksuba fin-Norveġja jistgħu ma jkunux suffiċjenti biex jagħtu intitolament 
sħiħ għall-pensjoni tad-diżabbiltà Norveġiża ma jikkostitwixxix minnu nnifsu ksur tal-liġi tal-
UE.

Ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jistabbilixxi sistema obbligatorja ta’ regoli tal-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 tar-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 suġġett 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 
huwa jista’ jew ma jistax ikun intitolat għal benefiċċji oħra tas-sigurtà soċjali skont dik is-
sistema huwa f’idejn il-leġiżlazzjoni nazzjonali biex jiddeċiedi, sakemm il-persuna migranta 
ma tiġix ittratta b’mod inqas favorevoli.


