
CM\749969MT.doc PE400.365v02-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

19.12.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0512/2007, imressqa minn Eugenio Bermejo Garcia, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar tilwima personali fuq il-pensjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jehmeż kopja tal-ilment tiegħu lill-awtoritajiet Spanjoli għas-sigurtà soċjali, li 
fiha jipprotesta kontra n-nuqqas li japplikaw l-Artikolu 50 tar-Regolament 1408/71 dwar il-
benefiċċju tal-pensjoni supplementari li għandu jitħallas mill-pajjiż tar-residenza, f’dan il-każ 
Spanja, għall-każ tiegħu sabiex ikun jista’ jibbenefika mill-pensjoni minima prevista għal 
perjodu li jikkorrispondi għall-perjodi kollha tax-xogħol, inklużi dawk imwettqa fi Stat 
Membru ieħor.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-data ta’ l-24 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna 
biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-19 ta’ Diċembru 2007.

Il-petizzjonant jehmeż kopja tal-ilment tiegħu lill-istituzzjoni Spanjola għas-sigurtà soċjali 
(INSS) li fiha jipprotesta kontra l-kalkolu tal-pensjoni tal-età tiegħu li sar mill-awtoritajiet
Spanjoli. Il-petizzjonant joqgħod fi Spanja u jirċievi pensjoni Franċiża u pensjoni Spanjola. 
Minħabba li l-ammont ta’ dawn il-pensjonijiet ma jilħaqx il-pensjoni minima stabbilita mil-
leġiżlazzjoni Spanjola, il-petizzjonant jirċievi suppliment għall-pensjoni tiegħu bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 50 tar-Regolament (KKE) Nru. 1408/71, sabiex jilħaq l-ammont 
tal-pensjoni minima fi Spanja.  

L-ilment
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Il-petizzjonant jilmenta li l-kalkolu tal-pensjoni tiegħu kien sar ħażin u li l-ammont tal-
pensjoni tiegħu għandu jkun ogħla. Huwa jitlob lill-istituzzjoni Spanjola kompetenti sabiex 
tqis l-ilmenti tiegħu u tħallsu l-ammont li allegatament għadu dovut.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Id-dispożizzjoniiet tal-Komunità fil-qasam tas-sigurtà soċjali jipprovdu għall-koordinazzjoni 
u mhux għall-armonizzazzjoni tal-iskema tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li l-Istati Membri 
huma ħielsa li jiddeterminaw id-dettalji tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tagħhom stess, inkluż 
x’benefiċċji għandhom jiġu pprovduti, il-kundizzjonijiet tal-eliġibiltà, kif dawn il-benefiċċji 
huma kkalkolati u kemm għandhom jitħallsu kontribuzzjonijiet. Id-dispożizzjonijiet tal-
Komunità, b’mod partikolari, ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71, jistabbilixxu regoli u 
prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati mill-awtoritajiet nazzjonali kollha meta 
japplikaw il-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jassiguraw li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet 
nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi tal-ugwaljanza ta’ trattament u tan-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni. B’dan il-mod, jiġi assigurat li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
differenti ma taffettwax ħażin lill-persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal- moviment liberu
fl-Unjoni Ewropea. 
L-Artikolu 50 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jistabbilixxi li għandu jingħata suppliment 
meta t-total tal-benefiċċji pagabbli skond il-leġiżlazzjoni ta’ l-Istati Membri varji ma 
jammontax għall-minimu stabbilit bil-leġiżlazzjoni tal-Istat fejn joqgħod ir-riċevitur. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ressqet dan l-ilment lill-Membru Spanjol tal-Kummissjoni Amministrattiva 
dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti sabiex jevalwa l-ilmenti allegati fid-dawl 
tal-leġiżlazzjoni Spanjola u tal-UE u kienet ser iżżomm lill-Parlament infurmat bl-eżitu tal-
evalwazzjoni tiegħu. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Fuq talba tal-Kummissjoni, il-membru Spanjol tal-Kummissjoni Amministrattiva dwar is-
sigurtà soċjali għal ħaddiema migranti, f'koperazzjoni mal-Istitut Nazzjonali Spanjol tas-
Sigurtà Soċjali (INSS), ivverifika l-kalkolu tal-pensjoni tal-petizzjonant u wasal għall-
konkluzjonili li l-leġiżlazzjoni tal-Komuunità u dik nazzjonali dwar is-siguartà soċjali kienu 
applikati b’mod korrett.

L-awtoritajiet Spanjoli infurmaw il-Kummissjoni li fil-21.12.1995 l-Istitut Nazzjonali tas-
Sigurtà Soċjali (INSS) ta lill-petizzjonant pensjoni tal-irtirar skont ir-Regoalmenti (KEE) 
1408/71 u 574/72, li taħtha inizjalment kiseb id-dritt għal supplement skont l-Artikolu 50 tar-
Regolament (KEE) 1408/71.
Fl-2000, is-Sigurtà Soċjali Franċiża tat lill-petizzjonant pensjoni tal-irtirar skont il-prinċipju 
pro rata temporis.
Fl-12.03.2001, l-INSS Spanjola talbet lill-petitizzjonant jagħti lura somom li mhux suppost 
irċieva bejn l-01.01.2000 u l-31.03.2001 minħabba li meta rċieva l-pensjoni Franċiża u l-
intitolament tiegħu għal pensjoni ogħla Spanjola meta għalaq 65 sena fl-1999, hu ma kellux 
dritt aktar li jirċievi s-suppliment skont Artikolu 50 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 
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minħabba li l-pensjonijiet Spanjoli u Franċiżi kienu qabżu sew il-limitu ta’ intitolament għal 
pensjoni minima Spanjola.
Din id-deċiżjoni meħuda mill-INSS ġiet ikkonfermata mill-Qorti Spanjola fejn il-petizzjonant 
kellu din il-kawża.
Finalment, il-Kummissjoni ma tista tidentifika l-ebda ksur ta’ dispożizzjonijiet Komunitarji 
fil-qasam tas-sigurtà soċjali ta’ din il-kawża. 
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