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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0762/2007, imressqa minn Adam Kowalcyzk, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar il-pensjoni tiegħu ta’ baħri

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant kien impjegat fuq vapur tal-merkanzija rreġistrat f’Limassol. Illum il-ġurnata 
huwa qiegħed jirċievi pensjoni mill-Polonja u għalhekk ikkuntattja lill-awtoritajiet 
responsabbli mill-ħruġ tal-pensjoni f’Ċipru u fil-Greċja, bl-intenzjoni li l-kontribuzzjonijiet 
tal-pensjoni li huwa ħallas jiġu trasferiti għall-fond tal-pensjoni Pollakk. It-taqsima tas-sigurtà 
soċjali ta’ Ċipru weġbitu li huwa ma kienx kopert mis-sigurtà soċjali ta’ Ċipru, u għalhekk 
m’għandu l-ebda dritt għall-pensjoni minn Ċipru. Min-naħa l-oħra, il-‘Fond Grieg għall-
Pensjonijiet tal-Baħrin’ ma bagħatlu ebda tweġiba. Minħabba li jemmen li, fuq il-bażi taċ-
ċertifikazzjoni li huwa għandu fil-ktieb ta’ meta huwa spiċċa mix-xogħol, huwa fil-fatt 
intitolat għall-pensjoni minn Ċipru u mill-Greċja rispettivament, il-petizzjonant qiegħed jitlob 
lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-każ f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-5 ta’ Mejju 2008.

Il-petizzjonant kien impjegat fuq vapur tal-merkanzija rreġistrat f’Limassol. Huwa talab li 
jingħata pensjoni tal-età fil-Polonja f’Mejju 2004 u l-istituzzjoni kompetenti Pollakka 
konsegwentement ikkuntattjat lill-istituzzjonijiet tal-assigurazzjoni Griegi u Ċiprijotti fir-
rigward tal-perjodi tal-assigurazzjoni kompluti matul l-impjieg tiegħu abbord il-bastiment. L-
istituzzjoni Ċiprijotta wieġbet li ma ġew kompluti ebda perjodi ta’ assigurazzjoni taħt l-
iskema tas-sigurtà soċjali Ċiprijotta mill-petizzjonant. L-istituzzjoni Griega talbet xi 
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dokumenti oħrajn mingħand il-petizzjonant f’Settembru 2005 (il-petizzjonant bagħathom 
direttament lill-istituzzjoni Griega f’Ottubru 2005); madankollu, sa issa għadha ma ngħatat 
ebda tweġiba mill-istituzzjoni Griega dwar ir-rekord tal-assigurazzjoni tal-petizzjonant taħt l-
iskema tas-sigurtà soċjali Griega.

Il-petizzjonant jilmenta li qiegħda tieħu wisq fit-tul għall-istituzzjoni Griega kompetenti biex 
tikkomunika r-rekord tal-assigurazzjoni tiegħu (perjodi ta’ assigurazzjoni kompluti taħt l-
iskema tas-sigurtà soċjali Griega) lill-istituzzjoni Pollakka kompetenti.  

Il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali ma tissostitwixxix l-iskemi tas-sigurtà soċjali 
nazzjonali eżistenti b’sistema Ewropea waħdanija. Aktar milli jarmonizzaw l-iskemi tas-
sigurtà soċjali, id-dispożizzjonijiet tal-UE dwar is-sigurtà soċjali jipprovdu għal 
koordinazzjoni sempliċi ta’ dawn is-sistemi nazzjonali. Fi kliem ieħor, kull Stat Membru 
huwa liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu, jiġifieri 
min għandu jiġi assigurat skont il-leġiżlazzjoni tiegħu, liema benefiċċji jingħataw u taħt liema 
kundizzjonijiet, kif jiġu kkalkulati dawn il-benefiċċji u l-ammont ta’ kontribuzzjonijiet li 
għandhom jitħallsu. Il-liġi tal-UE, b’mod partikolari r-Regolament (KEE) Nru 1408/711, 
tistabbilixxi prinċipji u regoli komuni li jridu jiġu osservati meta jiġu applikati l-liġijiet 
nazzjonali. Billi jsir dan, jiġi assigurat li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
differenti ma taffettwax b’mod avvers lill-persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-
moviment liberu fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Billi ma hemm ebda sistema armonizzata, persuna li tkun ħadmet f’diversi Stati Membri 
tirċievi pensjoni tal-età minn kull wieħed minn dawk l-Istati Membri. Dawn il-pensjonijiet 
jikkorrespondu mal-perjodi tal-assigurazzjoni kompluti f’kull wieħed mill-Istati kkonċernati.
Skont l-Artikolu 13 (2) (ċ) tar-Regolament 1408/71, persuna impjegata abbord bastiment li 
jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru għandha tkun soġġetta għal-leġiżlazzjoni ta’ dak l-Istat.
Għalhekk, matul l-impjieg abbord bastiment, il-petizzjonant kien assigurat fl-Istat li l-
bastiment kien qed itajjar il-bandiera tiegħu u dan l-Istat għandu wkoll jagħtih pensjoni tal-età 
li tikkorrespondi ma’ dawn il-perjodi tal-assigurazzjoni. Il-post tar-reġistrazzjoni tal-bastiment 
m’għandu l-ebda rilevanza għad-determinazzjoni tal-Istat Membru kompetenti biex jagħti l-
pensjoni.

Fir-rigward tal-proċedura biex jintalbu l-pensjonijiet, l-Artikolu 36 tar-Regolament 574/72 
jgħid li, meta persuna li tkun ħadmet f’aktar minn Stat Membru wieħed turi x-xewqa li titlob 
li tingħata l-pensjoni tal-istat tagħhom, normalment it-talba għandha ssir fl-Istat tar-residenza.
L-istituzzjoni kompetenti tal-Istat tar-residenza mbagħad iżżomm il-kuntatt mal-awtoritajiet 
ta’ Stati oħrajn f’isimha sabiex tikkomunika l-perjodi tal-assigurazzjoni kompluti skont il-
leġiżlazzjonijiet tagħhom.

Ir-Regolament 1408/71 u r-regolament implimentattiv tiegħu, ir-Regolament (KEE) Nru 
574/72, jistabbilixxu proċeduri li jridu jiġu segwiti f’tali każijiet. B’mod partikolari, l-
                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà 

soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li 
jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità, ĠU L 149 tal-5.7.1971, p. 2. Regolament kif 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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Artikolu 84a tar-Regolament 1408/71 jgħid li l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-Istati 
Membri għandhom dover ta’ kooperazzjoni u informazzjoni reċiproċi, u “skont il-prinċipju ta’ 
amministrazzjoni tajba, għandhom jirrispondu għall-mistoqsijiet kollha fi ħdan perjodu ta’ 
żmien raġonevoli”. Normalment dawn il-proċeduri jaħdmu b’mod sodisfaċenti. Madankollu, 
minħabba li istituzzjoni jista’ jkollha bżonn tinvestiga xi każijiet fil-livell nazzjonali, eż. li 
tagħmel inkjesti ma’ impjegaturi preċedenti biex jiġbru l-informazzjoni meħtieġa, din tista’ 
tieħu ċertu ammont ta’ żmien biex tlesti rekord ta’ assigurazzjoni.  

Konklużjonijiet

Minħabba dan id-dewmien, is-servizzi tal-Kummissjoni sejrin iġibu l-każ għall-attenzjoni tal-
Ministeru Grieg u sejrin iżommu lill-Parlament infurmat.

Il-petizzjonant jista’ wkoll juri x-xewqa li jieħu l-passi neċessarji previsti skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali Griega biex jgħaġġel il-proċess.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Griegi bosta drabi sabiex tgħaġġel il-proċess tal-każ tal-
petizzjonant. Madanakollu għalkemm l-ittri tal-Kummissjoni ntbagħtu lill-istituzzjoni Griega 
kompetenti kkonċernata, din l-istituzzjoni s’issa għadha ma offrietx il-koperazzjoni meħtieġa.

Minħabba l-fatt li l-Kummissjoni ġiet ikkuntattjata minn għadd ta’ ċittadini dwar l-istess 
kwistjoni ta’ dewmien fil-perjodi ta’ komunikazzjoni ta’ assigurazzjoni amministrata minn 
din l-istituzzjoni msemmija, hija biħsiebha tittratta dawn l-ilmenti kollha relatati bħala każ 
wieħed u tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-Artikoli 84 u 84a tar-Regolament 1408/71 
dwar il-koperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet jiġu rispettati mill-istituzzjoni Griega kkonċernata.

Madanakollu, il-Kummissjoni teħtieġ il-kunsens tal-petizzjonant biex taġixxi f’ismu quddiem 
l-awtoritajiet Griegi biex tkun tista’ tittratta l-każ tal-petizzjonant bħala parti minn dan il-każ 
konġunt.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tixtieq iżżid din il-petizzjoni mal-każ konġunt dwar in-nuqqas ta’ 
koperazzjoni min-naħa tal-istituzzjoni Griega msemmija. Biex tagħmel dan, il-Kummisjoni 
teħtieġ kunsens bil-miktub mingħand il-petizzjonant.

Fl-istess waqt, il-petizzjonant jista’ jekk jixtieq jieħu l-passi meħtieġa previsti fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali Griega biex iħaffef il-proċess.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-Kummissjoni bosta drabi kitbet lill-awtoritajiet Griegi bil-għan li l-każ tal-petizzjonant jiġi 
ttrattat bħala wieħed urġenti. Iżda, minkejja li l-ittri tal-Kummissjoni ntbagħtu lill-istituzzjoni 
kompetenti Griega inkwistjoni, dik l-istituzzjoni s’issa għadha mhux qed tipprovdi l-
koperazzjoni meħtieġa.
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Wara l-intervent tal-Kummissjoni permezz tar-Rappreżentanza Permanenti tal-Greċja, l-
istituzzjoni kompetenti Griega – il-Fond għall-Pensjonijiet tal-Baħrin (NAT) – fl-aħħar 
infurmat lill-Kummissjoni li l-petizzjonant m’għandu l-ebda rekord tal-assigurazzjoni fir-
reġistru tan-NAT. F’dan ir-rigward ta’ min wieħed jenfasizza li fiż-żmien li fih il-petizzjonant 
kien impjegat abbord il-bastiment Grieg, bħala ċittadin Pollakk ma kienx suġġett għal-liġi 
Komunitarja peress li l-Polonja ma ssiħbitx mal-UE qabel l-1 ta’ Mejju 2004. Għaldaqstant, 
f’dak iż-żmien l-aċċess tiegħu għall-assigurazzjoni soċjali Griega kien suġġett esklussivament 
għal-leġiżlazzjoni nazzjonali Griega, u f’dan ir-rigward il-petizzjonant m’għandu l-ebda 
possibilità li jirrikorri għal-liġi Komunitarja. Għalhekk, peress li l-liġi Komunitarja dakinhar 
ma kinitx tapplika għall-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tistax teżamina jekk il-petizzjonant 
kellux ikun assigurat skont il-leġiżlazzjoni Griega dwar is-sigurtà soċjali minħabba l-impjieg 
tiegħu abbord il-bastiment Grieg.

Jekk il-petizzjonant ikun tal-opinjoni li skont il-leġiżlazzjoni Griega fi żmien partikolari huwa 
kellu jkun assigurat, huwa jkollu jqajjem din il-kwistjoni mal-awtoritajiet Griegi jew quddiem 
qorti Griega.

Il-Kummissjoni talbet lir-Rappreżentanza Permanenti tal-Greċja biex tikkonferma li l-
informazzjoni li tirrigwarda r-rekord tal-assigurazzjoni tal-petizzjonant ġiet ikkomunikata lill-
istituzzjoni Pollakka li qed tinvestiga t-talba għall-pensjoni tal-petizzjonant. B’żieda ma’ dan, 
il-Kummissjoni talbet konferma, fl-ispirtu tal-koperazzjoni mtejba u msaħħa li jistabbilixxu r-
Regolamenti 883/2004 u 987/2009, li l-awtoritajiet Griegi qed jagħmlu l-almu tagħhom 
sabiex il-koperazzjoni mal-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali ta’ stati oħra ssir 
aktar effikaċi u sabiex fil-futur l-iskambju tad-dejta jitwettaq b’mod aktar rapidu. 

Konklużjonijiet

Bażikament, il-Kummissjoni mhix qiegħda f’pożizzjoni tintervieni favur il-petizzjonant 
peress li l-liġi Komunitarja ma kinitx applikabbli għalih fiż-żmien meta huwa kien impjegat 
abbord il-bastiment Grieg. Il-Kummissjoni setgħet tintervieni biss fir-rigward tal-iskambju ta’ 
informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali dwar il-perjodi tal-assigurazzjoni 
kompluti mill-petizzjonant fi Stati Membri (f’konformità mal-Artikolu 43 tar-Regolament 
574/72 moqri f’konnessjoni mal-Artikolu 94 (2) tar-Regolament 1408/71).

Madankollu, fid-dawl tad-dewmien sinifikanti tal-awtoritajiet Griegi biex iwieġbu t-talba 
għar-rekord tal-assigurazzjoni li ressqet l-istituzzjoni kompetenti Pollakka u fir-rigward tal-
prinċipju tal-koperazzjoni mtejba u msaħħa kif stabbilit mir-Regolamenti l-ġodda 883/2004 u 
987/2009, il-Kummissjoni se tibqa’ timmonitorja s-sitwazzjoni bil-għan li jiġi żgurat li 
jintlaħaq it-titjib fil-futur u li l-awtoritajiet Griegi jagħmlu aktar effikaċi l-koperazzjoni mal-
awtoritajiet u l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali ta’ stati oħra.


