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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1400/2012, imressqa minn Marian Holy, ta' ċittadinanza 
Awstrijaka, dwar nuqqas ta' politika koerenti tal-UE dwar il-benefiċċji tal-
qgħad għal ħaddiema mobbli

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Awstrijak u fl-aħħar għaxar snin ħadem fi tliet pajjiżi Ewropej 
differenti (l-Awstrija, il-Ġermanja u l-Finlandja). Huwa għandu diploma fl-Amministrazzjoni 
tan-Negozju Internazzjonali (ekonomija) u issa, wara li tilef l-impjieg tiegħu fil-Finlandja, 
reġa' lura l-Awstrija. Huwa jsostni li m'għandu dritt għal benefiċċju tal-qgħad mill-ebda 
wieħed mit-tliet pajjiżi li ħadem fihom, b'kull pajjiż japplika kundizzjonijiet differenti. Huwa 
jsostni li kien iħallas it-taxxi meta kien għadu jaħdem (erba' snin l-Awstrija, tliet snin il-
Ġermanja u tliet snin il-Finlandja). Barra minn hekk, meta wasal lura f'pajjiżu huwa ntalab 
jidher quddiem id-dipartiment AMS "tal-immigranti".

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Ġunju 2013

Ġeneralment, il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprevedi l-koordinazzjoni u mhux l-
armonizzazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali. Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax is-setgħa tal-
Istati Membri biex jorganizzaw l-iskemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom u, fin-nuqqas ta’ 
armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni, hija l-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru li għandha 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom jingħataw il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, kif ukoll l-
ammont ta’ tali benefiċċji u l-perjodu li għalih jingħataw. Meta jkunu qed jeżerċitaw din is-
setgħa, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u, b’mod partikolari, 
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mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-libertà tal-moviment għall-ħaddiema, il-libertà ta’ 
kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea tal-moviment u r-residenza 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 l-liġi 
nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti 
tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-trattament indaqs u tan-nondiskriminazzjoni. 

Fil-prinċipju, ħaddiem qiegħed suppost li jitlob benefiċċji tal-qgħad fl-Istat Membru fejn 
hu/hi jkun ħadem/tkun ħadmet l-aħħar skont ir-regoli applikati f’dak il-pajjiż. L-istituzzjoni 
kompetenti tal-Istat Membru kompetenti hija obbligata li tqis - jekk ikun meħtieġ – anke l-
perjodi ta' assigurazzjoni jew impjieg ikkumpletati mill-persuna kkonċernata fi Stati Membri 
oħra1

Konsegwentement, il-petizzjonant jista’ jitlob benefiċċji tal-qgħad fil-Finlandja, li jkollhom 
iqisu l-perjodi ta’ assigurazzjoni ta’ impjieg indipendenti kkumpletati taħt il-leġiżlazzjoni ta’ 
kull Stat Membru ieħor, jekk dan kien meħtieġ għall-intitolament għall-benefiċċji. Din ir-
regola, stabbilita fl-Artikolu 48 TFUE u implimentata wkoll fl-Artikolu 61 tar-Regolament 
(KE) Nru 883/2004, tiżgura li l-ħaddiema migranti tal-UE ma jkunux penalizzati minħabba l-
fatt li dawn kellhom il-karriera tagħhom f’aktar minn Stat Membru wieħed.

Minkejja dan, kif iddikjarat hawn fuq, it-Trattat jipprovdi għall-koordinazzjoni, mhux l-
armonizzazzjoni, tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri. Filwaqt li r-regoli tal-UE jipprovdu li l-
perjodi ta’ assigurazzjoni jew impjieg indipendenti għandhom jitqiesu għall-ftuħ ta’ 
intitolament fl-Istat Membru kompetenti, jeżistu differenzi sostantivi u proċedurali importanti 
bejn l-iskemi nazzjonali tal-qgħad tal-Istati Membri, inklużi kondizzjonijiet differenti għall-
għoti ta’ benefiċċji tal-qgħad. Il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà għall-intitolament għall-
benefiċċji tal-qgħad fil-Finlandja huma differenti minn dawk tal-Ġermanja jew l-Awstrija.

Fil-Finlandja, benefiċċji tal-qgħad jikkonsistu f’allokazzjoni relatata mal-qligħ, allokazzjoni 
bażika, u l-appoġġ tas-suq tax-xogħol. Fil-Finlandja, il-maġġoranza tal-impjegati huma 
koperti minn fond tal-qgħad tas-settur tagħhom stess, f'liema każ huma intitolati għal 
allokazzjoni relatata mal-qligħ. L-allokazzjoni hija mħallsa mill-fond tal-qgħad. L-
allokazzjoni bażika u l-appoġġ tas-suq tax-xogħol jitħallas mill-Istituzzjoni għall-
Assigurazzjoni Soċjali (Kansaneläkelaitos, Kela).

Jidher li l-petizzjonant ma kienx membru tal-fond tal-qgħad u għalhekk huwa ma kienx 
intitolat għal allokazzjoni relatata mal-qligħ. Mhuwiex ċar, jekk il-petizzjonant talabx ukoll l-
allokazzjoni bażika jew l-appoġġ tas-suq tax-xogħol wara r-rifjut tat-talba għal allokazzjoni 
relatata mal-qligħ. Lanqas ma huwa ċar għal liema raġuni l-benefiċċju l-ieħor msemmi fil-
petizzjoni (“flus għas-sopravivenza”) ġie rifjutat. Għalhekk, il-Kummissjoni ma tistax 
tikkummenta fuq dan.

Rigward id-dritt tal-petizzjonant għal benefiċċji tal-qgħad fl-Istati Membri fejn kien jaħdem 

                                               
1 Japplikaw regoli differenti għall-ħaddiema fuq il-fruntiera, li kienu jirrisjedu fi Stat Membru ieħor matul l-
aħħar attività tagħhom u li se jitolbu benefiċċji għall-qgħad fl-istat ta’ residenza tagħhom. Dan ma kienx il-każ 
tal-petizzjonant li kien kemm jaħdem kif ukoll residenti fil-Finlandja qabel ma ġie qiegħed.
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qabel (l-Awstrija u l-Ġermanja), għandu jiġi mfakkar li dawn il-pajjiżi ma kinux kompetenti 
biex jagħtu benefiċċji tal-qgħad lill-petizzjonant skont ir-Regolament (KE) Nru 883/2004, 
għaliex il-pajjiż tal-aħħar attività tal-petizzjonant kien il-Finlandja. Dan ifisser li regoli ta’ 
koordinazzjoni dwar il-benefiċċji tal-qgħad, inkluża d-dispożizzjoni tal-aggregazzjoni ta’ 
perjodi ta’ assigurazzjoni, impjieg jew impjieg indipendenti, ma jistgħux jiġu invokati fir-
rigward tal-Awstrija u l-Ġermanja. F’dawn iż-żewġ pajjiżi, il-petizzjonant jista’ fil-fatt jitlob 
benefiċċji tal-qgħad biss abbażi tal-liġi nazzjonali u fil-limiti ta’ żmien stabbilit hemmhekk.

Konklużjonijiet

Abbażi ta’ dak li ntqal qabel, is-servizzi tal-Kummissjoni mhumiex f’pożizzjoni li 
jikkonkludu li fil-każ tiegħu l-liġi tal-UE ġiet miksura. Jidher li l-benefiċċji Finlandiżi tal-
qgħad ibbażati fuq il-qligħ ġew miċħuda minħabba nuqqas ta’ twettiq tal-kondizzjonijiet 
nazzjonali (ie nuqqas ta’ reġistrazzjoni mal-fond tal-qgħad rilevanti). Mhuwiex ċar mill-
petizzjoni għal liema raġunijiet ġie miċħud il-benefiċċju l-ieħor ("flus għas-sopravivenza").

Fir-rigward tal-intitolament tal-petizzjonant għal benefiċċji tal-qgħad fil-Ġermanja u l-
Awstrija, is-servizzi tal-Kummissjoni jfakkru li dawn iż-żewġ pajjiżi ma kinux kompetenti 
biex jipprovdu benefiċċji tal-qgħad taħt regoli ta’ koordinazzjoni tal-UE u li l-petizzjonant 
jista’ jitlob biss benefiċċji tal-qgħad abbażi tal-leġiżlazzjoni Ġermaniża jew Awstrijaka 
weħedha.

Il-petizzjonant huwa mistieden biex iżur il-websajt dwar il-koordinazzjoni ta’ skemi tas-
Sigurtà Soċjali fl-UE, sabiex isir jaf aktar dwar id-drittijiet tiegħu taħt il-liġi tal-UE, 
pereżempju l-intitolament għal benefiċċji tax-xjuħija mal-irtirar tiegħu:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=854


