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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0556/2009 minn François Théry (Ġermaniż), dwar l-inklużjoni ta’ 
perjodu ta’ servizz militari li sar f'pajjiż ieħor għall-kalkolu tal-pensjoni 
tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jixtieq ikun jaf jekk il-perjodu ta’ servizz militari li huwa wettaq fi ħdan l-
armata Franċiża - meta huwa kien għadu ċittadin Franċiż - jistax jiġi inkluż fil-kalkolu tal-
pensjoni tiegħu fil-Ġermanja, peress li issa huwa ċittadin Ġermaniż u ħaddiem fiċ-ċivil. Il-
petizzjonant talab li l-perjodu ta’ servizz militari jiġi inkluż, għaliex il-ħaddiema taċ-ċivil 
Ġermaniżi jistgħu jinkludu l-perjodu ta' servizz militari tagħhom fil-kalkoli tal-pensjoni. 
Skont l-informazzjoni mogħtija lill-petizzjonant, il-perjodu ta’ servizz militari tiegħu seta’ 
biss jiġi inkluż kieku kien għadu fiż-żmien biex iwettaq servizz militari fil-Ġermanja. Il-
petizzjonant iqis li n-nuqqas ta’ inklużjoni tas-servizz militari tiegħu jikkostitwixxi ksur tal-
prinċipju tat-trattament indaqs.    

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonant jallega li l-possibbiltà li s-servizz militari Franċiż tiegħu ma jiġix inkluż biex 
jiġu stabbiliti d-drittijiet tiegħu għall-pensjoni Ġermaniża tkun diskriminatorja.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Id-dispożizzjonijiet Komunitarji fil-qasam tas-sigurtà soċjali jipprovdu għall-koordinazzjoni u 
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mhux għall-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru 
huwa ħieles li jistabbilixxi d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu stess, inklużi liema 
benefiċċji għandhom jiġu pprovduti, il-kundizzjonijiet tal-eliġibilità, kif jiġu kkalkulati l-
benefiċċji u kemm għandhom jitħallsu kontribuzzjonijiet. Id-dispożizzjonijiet Komunitarji, 
b’mod partikolari r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-
sigurtà soċjali għal persuni impjegati, persuni li jaħdmu għal rashom u membri tal-familji 
tagħhom li jiċċaqalqu fil-Komunità, jistabbilixxu regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu 
osservati mill-awtoritajiet nazzjonali kollha meta japplikaw il-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli 
jiżguraw li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji 
bażiċi tat-trattament indaqs u n-nondiskriminazzjoni. B’hekk jiġi żgurat li l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti ma taffettwax ħażin lill-persuni li jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom għall-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea.

Is-Servizzi tal-Kummissjoni kkuntattjaw lill-membru Ġermaniż tal-Kummissjoni 
Amministrattiva dwar is-sigurtà soċjali għall-ħaddiema migranti biex din tinvestiga l-
kwistjoni u l-awtoritajiet Ġermaniżi wieġbu hekk: 

Il-petizzjonant ma ppreżentax it-talba tiegħu lill-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali kompetenti li,
skont l-Artikolu 49(1) tal-Beamtenversorgungsgesetz (il-liġi Ġermaniża li tirregola l-
pensjonijiet għall-ħaddiema fiċ-ċivil), hija l-Versorgungsbehörde, iżda lil uffiċċju militari, il-
Kreiswehrersatzamt Hamburg, li mhux kompetenti biex jieħu deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta’ 
pensjoni. 

Fir-rigward tal-kwistjoni dwar jekk il-perjodi fis-servizz militari Franċiż għandhomx jitqiesu
jew le fil-kalokolu tal-ammont tal-pensjoni Ġermaniża, din il-kwistjoni se tiġi evalwata 
abbażi tal-Artikoli 8 u 9 tal-Beamtenversorgungsgesetz Ġermaniża. B’mod partikolari, se jkun 
meħtieġ li jiġi deċiż jekk is-servizz militari Franċiż huwiex ta’ natura professjonali jew le billi 
l-leġiżlazzjoni Ġermaniża tagħmel din id-differenza wkoll.

L-awtoritajiet Ġermaniżi, għal raġunijiet fattwali, ma setgħux jagħmlu evalwazzjoni finali 
billi deċiżjoni tista’ tittieħed biss mill-Versorgungsbehörde kompetenti fiż-żmien li fih il-
petizzjonant jilħaq l-età pensjonabbli. 

Madankollu, jekk il-petizzjonant huwa ħaddiem fis-servizz ċivil Federali Ġermaniż, għandu 
minn issa l-possibilità li jistaqsi, skont l-Artikolu 49 (10) tal-Beamtenversorgungsgesetz, dwar 
id-drittijiet tal-pensjoni futuri tiegħu. L-impjegatur pubbliku tiegħu jista’ jagħtih id-dettalji ta’ 
kuntatt tal-Versorgungsbehörde kompetenti.

Wieħed għandu jżomm f’moħħu li fil-kalkolu tal-pensjoni għandha titqies is-sentenza tal-
Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tal-25.6.1997 fil-kawża C-131/96 (“Mora Romero”) li fiha l-
Qorti ddeċidiet li jkun diskriminatorju li servizz militari barrani ma jiġix ikkunsidrat, filwaqt 
li s-servizz militari nazzjonali huwa rilevanti biex jiġi stabbilit id-dritt għall-benefiċċji tal-
orfni. Il-Qorti argumentat hekk:

“32 F’dan ir-rigward, wieħed għandu wkoll iżomm f’moħħu li r-regola tat-trattament indaqs 
stipulata fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament Nru 1408/71 jipprojbixxi mhux biss id-
diskriminazzjoni ċara bbażata fuq in-nazzjonalità tal-benefiċjarji tas-sistemi ta’ sigurtà 
soċjali, iżda wkoll kull forma moħbija ta’ diskriminazzjoni li, b’applikazzjoni ta’ kriterji oħra 
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ta’ distinzjoni, twassal effettivament għall-istess riżultat (CRAM v Toia, imsemmija qabel, 
paragrafu 12). 

33 Iċ-ċaħda li s-servizz militari jiġi assimilat fi Stat Membru ieħor mas-servizz militari li sar 
fl-Istat ikkonċernat għandha probabilità li tirriżulta f’ċittadini ta’ Stati Membri oħra li ma 
jkunux jistgħu jibbenefikaw mid-dritt għall-estensjoni tal-benefiċċju tal-orfni meta tinqabeż l-
età ta’ 25 sena għal perjodu daqs dak tas-servizz militari tagħhom meta t-taħriġ tal-
benefiċjarju kien interrot minħabba dan is-servizz. 

34 Fl-ordni tar-rinviju tagħha, il-qorti nazzjonali indikat li l-benefiċċju tal-orfni li jitħallas 
meta jinqabeż il-limitu tal-età, għalkemm jagħmel parti mis-sistema tas-sigurtà soċjali 
Ġermaniża, jitħallas mill-Istat liċ-ċittadini tiegħu stess permezz ta’ kumpens għall-iżvantaġġi 
li jġarrbu bħala riżultat tas-servizz militari tagħhom. 

35 F’dan ir-rigward, bilkemm jeħtieġ li wieħed jgħid, bħalma osserva l-Avukat Ġenerali fil-
paragrafu 34 tal-Opinjoni tiegħu, li anki li kieku l-ħlas tal-benefiċċju tal-orfni jaqbeż il-limitu 
tal-età kellu jirrappreżenta kumpens sa ċertu punt, madankollu huwa jkun ħlas differit ta’ 
benefiċċju li, bħalma enfasizzat ukoll il-qorti nazzjonali, jagħmel parti mill-iskema tas-sigurtà 
soċjali Ġermaniża u għalhekk il-ħlas tiegħu ma jkunx eskluż mill-kwistjonijiet li huma koperti 
mir-Regolament Nru 1408/71. 

36 Għaldaqstant, it-tweġiba għall-mistoqsija għandha tkun li l-Artikolu 3(1) tar-Regolament 
Nru 1408/71 għandu jiġi interpretat bħala li jfisser li meta l-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru 
tipprovdi għal estensjoni tad-dritt għall-benefiċċju tal-orfni meta tinqabeż l-età ta’ 25 sena 
għall-persuni li jirċievu l-benefiċċji u li t-taħriġ tagħhom kien interrot mis-servizz militari 
tagħhom, dak l-Istat huwa meħtieġ li jassimila s-servizz militari fi Stat Membru ieħor mas-
servizz militari skont il-leġiżlazzjoni tiegħu stess.”

Din l-evalwazzjoni tal-Qorti għandha tiġi applikata bl-istess mod għal benefiċċji oħra.

Konklużjoni

Is-Servizzi tal-Kummissjoni jirrakkomandaw li l-petizzjonant jindirizza l-kwistjoni tiegħu lill-
istituzzjoni Ġermaniża kompetenti (Versorgungsbehörde) billi jirreferi għall-każistika tal-
Qorti tal-Ġustizzja Ewropea msemmija hawn fuq.


