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Suġġett: Petizzjoni 0081/2009, imressqa minn A.L.C (ta' nazzjonalita' Spanjola), dwar 
il-mobilità tal-ħaddiem fl-UE u d-drittijiet għal pensjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant juri t-tħassib tiegħu dwar id-diffikultajiet li qed jiffaċċjaw in-nies li ħadmu fl-
Istati Membri differenti tal-UE biex ikollhom id-dritt kollu għal pensjoni li tirrifletti kemm-il 
sena ħadmu.

2. Ammissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fit-12 ta' Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Ottubru 2007..

Il-Petizzjoni

Il-petizzjonant, li hu ta’ nazzjonalità Spanjola, iressaq ilment ġenerali li individwi li ħadmu 
f’iktar minn Stat Membru wieħed huma żvantaġġjati fir-rigward tal-pensjoni tax-xjuħija li 
jirċievu. Huwa jagħmel referenza speċifika għall-fatt li f’xi Stati Membri l-intitolament għal 
pensjoni sħiħa jiddependi mill-pagament ta’ kontribuzzjonijiet għal perjodu ta’ iktar minn 30 
sena. Huwa jallega li huwa impossibbli għal individwu li ħadem f'żewġ Stati Membri jew 
iktar li jkun intitolat b’mod sħiħ għal pensjoni tax-xjuħija.  

Il-Kummenti tal-Kummissjoni

Id-dispożizzjonijiet tal-Komunità fil-qasam tas-sigurtà soċjali jistabbilixxu li għandu jkun 
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hemm il-koordinazzjoni, iżda mhux l-armonizzazzjoni, tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan 
ifisser illi kull Stat Membru huwa liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà 
soċjali tiegħu, b’mod partikulari dettalji dwar min għandu jkun assigurat taħt il-liġi tiegħu, 
liema benefiċċji għandhom jingħataw u taħt liema kondizzjonijiet u kemm-il kontribuzzjoni 
għandha titħallas. Madanakollu, il-liġi tal-UE, b’mod partikolari r-Regolamenti (KEE) Nru 
1408/71 u Nru 574/72 jistabbilixxu regoli komuni u prinċipji li għandhom ikunu osservati 
meta jiġu applikati l-liġijiet nazzjonali. L-għan ta’ dawn ir-regoli huwa li jiżgura li l-
applikazzjoni ta’ liġijiet nazzjonali differenti ma taffettwax b’mod negattiv lil nies li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea.  

Rigward l-intitolamenti għall-pensjoni tax-xjuħija, r-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u Nru 
574/72 jistipulaw regoli dettaljati għall-kalkolazzjoni tal-pensjonijiet tax-xjuħija statutorji 
għal persuni li jkunu ħadmu f’iktar minn Stat Membru wieħed taz-ZEE (u ġewwa l-Iżvizzera). 
Dawn ir-regoli ġew magħmula speċifikament sabiex jipprovdu protezzjoni għal nies li 
jiċċaqilqu bejn l-Istati Membri, u jakkumulaw kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali f'postijiet 
differenti filwaqt li jagħmlu dan. B’mod partikolari, ir-regoli jiggarantixxu li, jekk perjodu ta’
assigurazzjoni ma jkunx biżżejjed sabiex jissodisfa l-perjodu li jista’ jkun mitlub skont il-liġi 
ta’ Stat Membru biex wieħed jikkwalifika għall-intitolament għal pensjoni, il-perjodi ta’ 
assigurazzjoni li jkunu saru f'pajjiżi oħrajn għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni wkoll (skont 
il-prinċipju tal-aggregazzjoni).  

Għaldaqstant, fejn persuna ħadmet u kienet assigurata għal 10 snin fi Stat Membru A, 5 snin 
fi Stat Membru B u 25 sena fi Stat membru Ċ, Stat Membru A għandu l-ewwel jikkalkola, 
skont il-liġi nazzjonali tiegħu, il-pensjoni li din il-persuna tkun intitolata għaliha wara 40 sena 
ta’ assigurazzjoni. Ir-riżultat ta’ din il-kalkolazzjoni jagħti “ammont teoretiku”. Stat Membru 
A mbagħad jikkalkola l-ammont proprju li huwa għandu jagħti lill-individwu billi jagħmel 
kalkolazzjoni pro-rata tal-ammont teoretiku li jikkorrispondi mal-perjodi proprji ta’ 
assigurazzjoni kompletati fi Stat A (f'dan il-każ 10/40).  L-Istati Membri B u Ċ ukoll jagħmlu 
l-kalkoli tagħhom tal-ammont teoretiku u tal-pensjoni pro-rata pagabbli lil din il-persuna 
skont kemm il-persuna tkun damet taħdem hemmhekk.

Ir-riżultat finali huwa li persuna li ħadmet f'diversi Stati Membri tirċievi pensjoni tax-xjuħija 
minn kull wieħed minn dawn l-Istati Membri, b’kull stat iħallas pensjoni nazzjonali 
korrispondenti mal-perjodi ta’ assigurazzjoni kompletati hemmhekk.  

Ir-Regolamenti jirrikjedu wkoll li pensjonijiet tax-xjuħija għandhom jitħallsu kull fejn l-ex 
ħaddiem migrant jirrisiedi jew joqgħod fit-territorju taz-ZEE (u l-Iżvizzera), mingħajr l-ebda 
tnaqqis, bdil jew sospensjoni.
  
Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u Nru 574/72 ser jiġu sostitwiti, probabbilment mill-1 ta’ 
Marzu 2010, minn Regolament ġdid (KE) Nru 833/04 u b’regolament ta’ implimentazzjoni 
ġdid. Dawn ir-regolamenti l-ġodda ta’ koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali mhumiex ser jibdlu l-
metodu ta’ kif jiġu kkalkolati l-pensjonijiet għall-ħaddiema li ċċaqilqu bejn Stati Membri 
differenti. 

Konklużjonijiet

Is-servizzi tal-Kummissjoni jemmnu li fir-rigward tal-kalkolazzjoni tal-pensjonijiet tax-
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xjuħija statali għal ħaddiema li ċċaqilqu bejn l-Istati Membri, Regolamenti (KEE) Nru 
1408/71 u Nru 574/72 diġà jirrimedjaw il-kwistjonijiet li qed jilmenta dwarhom l-
petizzjonant.


