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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1493/2007, ippreżentata minn António Araújo Jácome, ta’ 
nazzjonalità  Portugiża, dwar l-allegat ksur mill-awtoritajiet Portugiżi, 
inkarigat mill-pensjoni, tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 
1408/71 tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-
persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-familjari 
tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u tal-implimentazzjoni tar-Regolament 
(KEE) Nru 574/72

1. Sommarju tal-Petizzjoni

Il-petizzjonant kien jaħdem bħala impjegat mas-settur pubbliku u ħallas il-kontribuzzjonijiet 
tal-pensjoni għal 29 sena fil-Portugall. Skont ir-regoli li hemm fis-seħħ, biex ikollu dritt għal 
pensjoni huwa jrid ikun ħadem għal 36 sena. Għalhekk huwa pprova jikseb rikonoxximent ta’ 
perjodu ta’ 12-il sena ta’ xogħol fi Franza, iżda dan s’issa ġie rrifjutat. Huwa għalhekk 
jilmenta li l-awtoritajiet kompetenti Portugiżi naqsu milli jqisu d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/71 tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali 
għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-familjari tagħhom li 
jiċċaqilqu fil-Komunità u milli jimplimentaw ir-Regolament (KEE) Nru 574/72, u għalhekk 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-każ f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192 (4) tar-Regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.
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Il-petizzjonant kien jaħdem bħala impjegat mas-settur pubbliku u ħallas il-kontribuzzjonijiet 
tal-pensjoni għal 29 sena fil-Portugall. Skont ir-regoli li hemm fis-seħħ, biex ikollu dritt għal 
pensjoni huwa jrid ikun ħadem għal 36 sena. Għalhekk huwa pprova jikseb rikonoxximent ta’ 
perjodu ta’ 12-il sena ta’ xogħol fi Franza, iżda dan s’issa ġie rrifjutat. Huwa għalhekk 
jilmenta li l-awtoritajiet kompetenti Portugiżi naqsu milli jqisu d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/71 tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali 
għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-familjari tagħhom li 
jiċċaqilqu fil-Komunità u milli jimplimentaw ir-Regolament (KEE) Nru 574/72, u għalhekk 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-każ f’idejh.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-Petizzjoni

Fuq livell Komunitarju, ir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u 574/72, jinkludu dispożizzjoni 
li l-għan prinċipali tagħhom huwa li jiżguraw l-effiċjenza tal-moviment ħieles tal-ħaddiema fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea, billi jiżguraw li l-ħaddiem immigrant ma jitlef l-ebda dritt f’dik li hi 
sigurtà soċjali, minħabba li jkun jeżerċita d-dritt tiegħu li jiċċaqlaq fi ħdan l-Unjoni Ewropea. 
Minkejja dan, dawn id-dispożizzjonijiet jipprovdu biss koordinazzjoni sempliċi tas-sistemi 
tas-sigurtà soċjali nazzjonali (u mhux l-armonizzazzjoni tagħhom). Għalhekk, kull Stat 
Membru huwa liberu li jiddeċiedi s-sistema ta’ sigurtà soċjali tiegħu, speċjalment il-
kundizzjonijiet ta’ sħubija f’din l-iskema, il-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ benefiċċji soċjali u 
l-ammont tiegħu, eċċ. Fl-eżerċizzju ta’ din il-kompetenza, l-Istati Membri għandhom 
ovvjament jirrispettaw il-prinċipji tal-Liġi Komunitarja.

Jidher li l-petizzjonant qed jitlob pensjoni speċjali anke jekk jirriżulta li matul il-karriera 
tiegħu, kemm fil-Portugall kif ukoll fi Franza, mhux dejjem kien imsieħeb fi skemi speċjali 
għal uffiċjali.

B’mod partikolari, fir-rigward tal-iskemi speċjali għall-uffiċjali, l-Artikolu 51(a) tar-
Regolament 1408/71 jgħid hekk :

"Persuni koperti bi skema speċjali għall-uffiċjali

1. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 44, tal-Artikolu 45, paragrafi 1, 5 u 6, u tal-Artikoli 46 sa 
51 japplikaw bl-istess mod għal persuni koperti bi skema speċjali għall-uffiċjali.

2. Minkejja dan, fil-każ fejn fil-liġi ta’ Stat Membru jkun hemm il-kundizzjoni li l-perijodi 
kollha tal-assigurazzjoni jridu jkunu saru fil-qafas ta’ waħda jew aktar skemi speċjali għall-
uffiċjali f’dak l-Istat Membru biex il-ħaddiem jieħu, jillikwida jew inkella jibqa’ jkollu jew 
jieħu lura l-benefiċċji intitolat għalihom, jew biex dawn il-perijodi jiġu inklużi skont il-liġi ta’ 
dak l-Istat Membru, jiġu kkunsidrati biss il-perijodi li jistgħu jiġu rikonoxxuti skont il-liġi ta’ 
dak l-Istat Membru.

Jekk wara li jiġu kkunsidrati l-perijodi mwettqa b’dan il-mod, il-persuna kkonċernata ma 
tissodisfax il-kundizzjonijiet meħtieġa biex tieħu dawn il-benefiċċji, dawn il-perijodi jiġu 
kkunsidrati taħt l-iskema ġenerali biex jingħataw il-benefiċċji, jew fin-nuqqas ta’ din, taħt l-
iskema applikabbli għall-ħaddiema jew impjegati, skont il-każ".
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Konklużjoni
L-ittra tal-petizzjonant ma tipprovdix informazzjoni dettaljata biżżejjed biex tittieħed 
deċiżjoni dwar jekk huwiex każ ta’ nuqqas ta’ konformità mar-regolamenti Komunitarji dwar 
il-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Għalhekk il-Kummissjoni kkuntatjat l-
awtoritajiet Portugiżi biex titlobhom informazzjoni aktar dettaljata. 

4. Risposta supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjonant ħadem fi Franza fejn huwa kien kopert minn skema ġenerali ta’ sigurtà soċjali. 
Huwa ħadem ukoll fil-Portugall, fejn huwa qiegħed jitlob li jibbenifika minn pensjoni speċjali 
għal uffiċjali, prevista bil-liġi Portugiża.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Kif spjegat il-Kummissjoni fl-ewwel komunikazzjoni tagħha lill-PE, l-ittra tal-petizzjonant 
ma pprovdietx informazzjoni preċiża biżżejjed biex wieħed ikun jista’ jevalwa jekk huwiex 
każ ta’ nuqqas ta’ konformità mar-regoli Komunitarji tal-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà 
soċjali. Is-servizzi tal-Kummissjoni għalhekk ikkuntattjaw lill-awtoritajiet Portugiżi biex 
jitolbuhom informazzjoni aktar dettaljata.

Dawn l-awtoritajiet wieġbu li huma applikaw b’mod korrett il-liġi Komunitarja fil-każ tal-
petizzjonant u, b’mod partikolari, l-Artikolu 51(a) tar-Regolament 1408/71.

Il-Kummissjoni ma tara li sar l-ebda ksur tal-liġi Komunitarja. B’mod partikolari, fir-rigward 
tal-iskemi speċjali għall-uffiċjali, l-Artikolu 51(a) tar-Regolament 1408/71 jgħid hekk: 

"Persuni koperti bi skema speċjali għall-uffiċjali

1. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 44, tal-Artikolu 45, paragrafi 1, 5 u 6, u tal-Artikoli 46 sa 
51 japplikaw bl-istess mod għal persuni koperti bi skema speċjali għall-uffiċjali.

2. Minkejja dan, fil-każ fejn fil-liġi ta’ Stat Membru jkun hemm il-kundizzjoni li l-perijodi 
kollha tal-assigurazzjoni jridu jkunu saru fil-qafas ta’ waħda jew aktar skemi speċjali għall-
uffiċjali f’dak l-Istat Membru biex il-ħaddiem jieħu, jillikwida jew inkella jibqa’ jkollu jew 
jieħu lura l-benefiċċji intitolat għalihom, jew biex dawn il-perijodi jiġu inklużi skont il-liġi ta’ 
dak l-Istat Membru, jiġu kkunsidrati biss il-perijodi li jistgħu jiġu rikonoxxuti skont il-liġi ta’ 
dak l-Istat Membru.

Jekk wara li jiġu kkunsidrati l-perijodi mwettqa b’dan il-mod, il-persuna kkonċernata ma 
tissodisfax il-kundizzjonijiet meħtieġa biex tieħu dawn il-benefiċċji, dawn il-perijodi jiġu 
kkunsidrati taħt l-iskema ġenerali biex jingħataw il-benefiċċji, jew fin-nuqqas ta’ din, taħt l-
iskema applikabbli għall-ħaddiema jew impjegati, skont il-każ".

Il-leġiżlatur Komunitarju jispjega din il-partikolarità fis-sitt premessa tar-Regolament 1606/98 
fit-termini li ġejjin:

"Billi huwa meħtieġ li jitqiesu l-karatteristiċi uniċi ta' ċerti skemi pensjonarji speċjali għal 
persuni fis-servizz ċivili f'uħud mill-Istati Membri, u partikolarment, l-assenza ta' sistemi ta' 
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koordinazzjoni bejn skemi speċjali u skemi ġenerali f'uħud mill-Istati Membri, l-eżistenza ta' 
sistemi partikolari ta' koordinazzjoni bejn skemi speċjali u skemi ġenerali fi Stati Membri 
oħra, l-għan limitat ta' dawn l-iskemi u l-istrutturi partikolari għar-rigward il-budgets u 
kumpens, pereżempju l-eliġibilità li hija konnessa ma' perijodi twal ta' servizz."

Għalhekk, għall-għoti ta’ pensjoni speċjali għal uffiċjali, il-liġi Komunitarja tippermetti lil 
Stat Membru li jqis biss il-perjodi kkompletati fi Stati Membri oħra fil-kuntest ta’ skema 
speċjali għall-uffiċjali. Dan iżda mhuwiex il-każ tal-petizzjonant li kien kopert minn skema 
ġenerali ta’ sigurtà soċjali fi Franza.

Madankollu, dan ma jfissirx li ċ-ċittadin jitlef xi drittijiet fir-rigward tas-sigurtà soċjali. F’tali 
ipotesi, l-Artikolu 51(a) tar-Regolament 1408/71 jistipola li l-perjodi kkompletati fi Stat 
Membru għandhom jitqiesu għall-għoti tal-benefiċċji tal-iskema ġenerali.

Konklużjoni

Wara dak kollu li ntqal hawn fuq, u ladarba l-liġi Komunitarja ġiet irrispettata mill-
awtoritajiet Portugiżi, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tintervieni favur il-petizzjonant.
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