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Suġġett: Petizzjoni 0330/2007, imressqa mis-Sur Ion Anghel, ta’ nazzjonalità Rumena, 
dwar in-nuqqas ta’ kunsiderazzjoni mill-awtoritajiet Griegi għad-drittijiet 
tiegħu għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li huwa ilu joqgħod b’mod legali fil-Greċja sa mill-1998 u li ilu jħallas 
il-kontribuzzjonijiet tiegħu tas-sigurtà soċjali mill-2000. Fl-2003, il-petizzjonant marad 
serjament u għaldaqstant fl-1 ta’ April 2004 huwa kellu jieqaf mix-xogħol. Skont il-
petizzjonant, l-awtoritajiet Griegi rrifjutaw milli jagħtuh kwalunkwe benefiċċju tas-sigurtà 
soċjali minħabba l-fatt li meta marad huwa kien ilu jaħdem fil-Greċja inqas minn 5 snin. 
F’żewġ okkażjonijiet, il-petizzjonant kien ukoll rifjutat id-dritt għall-assistenza finanzjarja 
speċjali li tingħata lil persuni li jsofru minn problemi tal-kliewi: l-ewwel darba minħabba li r-
Rumanija ma kinetx membru tal-Unjoni Ewropea u wara l-ewwel ta’ Jannar 2007 minħabba li 
r-Rumanija ma kinetx għadha saret membru sħiħ tal-UE. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament 
Ewropew sabiex jinvestiga s-sitwazzjoni tiegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

I. Il-petizzjoni
Il-petizzjonant huwa ċittadin Rumen li jgħid li ilu joqgħod il-Greċja mill-1996. Kien jaħdem 
hemm u ħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali bejn is-snin 2000 u 2004. Huwa marad 
fl-2004 u waqaf jaħdem.
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Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet Griegi rrifjutaw milli jagħtuh kwalunkwe benefiċċju 
tas-sigurtà soċjali minħabba l-fatt li meta marad huwa kien ilu jaħdem fil-Greċja inqas minn 5 
snin. Huwa ġie rifjutat ukoll id-dritt għal għajnuna finanzjarja speċjali mogħtija lill-persuni li 
jbatu minn problemi tal-kliewi.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjonant
Il-Kummissjoni talbet lill-Ministeru Grieg għall-Impjieg u l-Protezzjoni Soċjali għal 
informazzjoni dwar dan il-każ. Skont ir-risposta ta’ dan, il-petizzjonant kien assigurat fi ħdan 
l-istituzzjoni Griega tas-Sigurtà Soċjali għall-ħaddiema agrikoli (OGA) mill-1.1.2000. Il-
petizzjonant applika għal pensjoni tal-invalidità u ġie ddikjarat mhux tajjeb għax-xogħol minn 
deċiżjoni tal-OGA minn April 2004. Il-petizzjonant ma kienx intitolat għal pensjoni tal-
invalidità peress li ma ssodisfax ir-rekwiżit tal-perjodu ta’ ħames snin tal-assigurazzjoni tas-
sigurtà soċjali fil-Greċja dak iż-żmien meta sar invalidu u ma kien hemm l-ebda perjodu ta’ 
assigurazzjoni ieħor li seta’ jiżdied miegħu.

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-ministeru Grieg, il-petizzjonant irċieva, minn Mejju 
2004, dijalisi tal-kliewi regolari bi spejjeż tal-OGA. Minn Mejju 2004, l-OGA ħallset għat-
trattament u t-trasport tiegħu lejn l-isptar għal dijalisi tal-kliewi kull xahar (410 € kull xahar sa 
Jannar 2007 u 450 € kull xahar minn Frar 2007).

Ir-risposta ma tispeċifikax il-kondizzjonijiet għall-intitolament għall-assistenza/għajnuna 
soċjali, li fil-Greċja hija magħrufa bħala “pronia”, u d-dritt tal-petizzjonant għal din. Jidher li 
huwa benefiċċju ta’ assistenza soċjali mhux kopert mill-kamp ta’ applikazzjoni materjali tar-
Regolament (KE) Nru 1408/711, iżda l-Kummissjoni se terġa’ tistaqi lill-awtoritajiet Griegi 
biex jikkjarifikaw in-natura u l-kondizzjonijiet ta’ dan il-benefiċċju.

Peress li r-Rumanija ilha Stat Membru tal-UE mill-2007, u r-Regolament Nru 1408/07 huwa 
applikabbli għaċ-ċittadini Rumeni mill-1.1.2007, il-ministeru Grieg informa lill-Kummissjoni 
li jekk il-petizzjonant iressaq talba ġdida għall-pensjoni tal-invalidità, l-awtoritajiet Griegi se 
jittrattaw din it-talba skont ir-regoli stipulati mir-Regolament Nru 1408/71 u se jqisu l-perjodi 
ta’ assigurazzjoni li l-petizzjonant għamel taħt il-leġiżlazzjoni ta’ kwalunkwe Stat Membru 
ieħor. L-iskemi ta’ invalidità tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jvarjaw ħafna. 
Madankollu, l-istituzzjoni tal-Istati Membri, fejn tintalab il-pensjoni tal-invalidità, tikkunsidra 
l-perjodi ta’ assigurazzjoni jew residenza li l-applikant għamel taħt il-leġiżlazzjoni ta’ 
kwalunkwe Stat Membru ieħor, jekk dan huwa meħtieġ għad-dritt tal-benefiċċji.

Peress li l-petizzjonant ma kienx issodisfa l-kondizzjonijiet biex jirċievi pensjoni tal-invalidità 
billi hu ma baqax tajjeb biex jaħdem taħt il-leġiżlazzjoni nazzjonali Griega, u ma kienx hemm 
perjodu ta’ assigurazzjoni ieħor li seta’ jiżdied mal-perjodu tal-assigurazzjoni Griega skont il-
liġi Komunitarja, id-deċiżjoni tal-awtoritajiet Griegi ma tistax tiġi kkontesta mis-servizzi tal-
Kummissjoni. 
                                               
1 Regoalment tal-Kunsill (KE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà 
soċjali għal persuni impjegati, għal persuni indipendenti u għal membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu fil-
Komunità, ĠU L 149 of 5.7.1971, p. 2, Regolament li ġie emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1992/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18.12.2006, ĠU L 392 tat-30.12.2006, p.1.
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Kif jiddikjara l-ministeru Grieg fl-informazzjoni tiegħu, is-sitwazzjoni tal-petizzjonant 
inbidlet fl-1.1.2007 meta r-Rumanija saret Stat Membru tal-UE u l-petizzjonant jista’ jagħmel 
talba ġdida għal pensjoni tal-invalidità b’konformità mal-Artikolu 94 tar-Regolament 
1408/71. Jekk hemm xi perjodu ta’ assigurazzjoni mir-Rumanija, dan jiġi miżjud mal-perjodu 
ta’ assigurazzjoni Griega tiegħu u l-petizzjonant għalhekk ikun jista’ jissodisfa l-kondizzjoni 
ta’ perjodu ta’ assigurazzjoni ta’ ħames snin li hija meħtieġa sabiex ikun intitolat għal 
pensjoni tal-invalidità fil-Greċja. 

III. Konklużjonijiet
Il-Kummissjoni ma sabet l-ebda ksur tad-dispożizzjonijiet Komunitarji fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali. Il-petizzjonant jista’ jressaq talba ġdida għal pensjoni tal-invalidità u jekk hemm 
perjodu ta’ assigurazzjoni mir-Rumanija, dan se jiżdied mill-awtoritajiet Griegi mal-perjodu 
ta’ assigurazzjoni Griega tiegħu sabiex jintlaħaq il-perjodu minimu ta’ assigurazzjoni.

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jippruvaw jikkjarifikaw ukoll in-natura u l-kondizzjonijiet 
għall-għajnuna finanzjarja, li fil-Greċja hija magħrufa bħala “pronia” u se jinfurmaw lill-
Parlament malli jkun hemm xi informazzjoni ġdida.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Mill-aħħar komunikazzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni kkuntattjaw lill-petizzjonant u lill-
awtoritajiet Griegi f’diversi okkażjonijiet biex tiġi ċċarata s-sitwazzjoni tal-petizzjonant. 

Fir-rigward tal-applikazzjoni għall-pensjoni tal-invalidità fil-Greċja, l-awtoritajiet Griegi 
kkonfermaw li l-petizzjonant ma kienx wettaq perjodu ta’ assigurazzjoni sodisfaċenti skont il-
leġiżlazzjoni Griega biex jingħata l-benefiċċju. Sabiex jiġu kkunsidrati l-perjodi tal-
assigurazzjoni u l-petizzjonant ikollu dritt għall-benefiċċju skont il-leġiżlazzjoni Griega, l-
awtoritajiet Griegi taw prova li kienu kkuntattjaw lill-awtoritajiet Rumeni kompetenti biex 
jiskambjaw informazzjoni dwar il-perjodi ta’ assigurazzjoni tal-petizzjonant [l-awtoritajiet 
Griegi bagħtu l-formoli E204, E205, E213 u dokumenti oħra (deċiżjoni dwar il-livell tal-
invalidità) u talbu l-formola E205 mingħand l-awtoritajiet Rumeni u kwalunkwe deċiżjoni 
possibbli dwar l-invalidità tal-petizzjonant skont il-leġiżlazzjoni Rumena].

Fir-rigward tal-benefiċċju ta’ assistenza soċjali għall-pazjenti li jirċievu trattament ta’ dijalisi 
tal-kliewi fil-Greċja (imsejjaħ mill-petizzjonant “pronia/trofima”), l-awtoritajiet Griegi 
pprovdew lis-servizzi tal-Kummissjoni bit-test tal-ordni ministerjali li tbiddel ir-regoli u 
testendi l-qasam ta’ applikazzjoni personali ta’ din l-assistenza liċ-ċittadini tal-Istati Membri 
kollha tal-UE li ilhom jirresiedu l-Greċja minn Awwissu 2009.

Konklużonijiet

It-talba tal-petizzjonant għall-pensjoni tal-invalidità qiegħda tiġi investigata mill-awtoritajiet 
Griegi kompetenti u l-kisba tal-pensjoni Griega tal-invalidità tiddependi mill-fatt jekk il-
perjodu addizzjonali ta’ assigurazzjoni jkunx twettaq skont il-leġiżlazzjoni Rumena jew le.  
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Il-benefiċċju ta’ assistenza soċjali għall-pazjenti li qed jieħdu trattament ta’ dijalisi tal-kliewi 
jiġi pprovdut liċ-ċittadini tal-UE kollha - inkluż il-petizzjonant -  li ilhom jirresiedu l-Greċja 
minn Awwissu 2009.


