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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni  1480/2009, imressqa minn Eva Margulius, ta’ nazzjonalità 
Rumena, dwar problemi biex titrasferixxi d-drittijiet tal-pensjoni tagħha 
mir-Rumanija għall-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, ċittadina Rumena li attwalment toqgħod l-Ungerija, qed titlob l-għajnuna tal-
Parlament Ewropew biex jiżgura li d-drittijiet tal-pensjoni tagħha jiġu kkalkulati tajjeb. Hija 
tindika li ħadmet għal 28 sena r-Rumanija u wara, mill-1996 sakemm irtirat fl-2009, ħadmet l-
Ungerija. Hija tindika li d-dritt tal-pensjoni tagħha fir-rigward tal-perjodu meta kienet taħdem 
l-Ungerija huwa żgħir ħafna (ekwivalenti għal €40) u li, minkejja talbiet ripetuti lill-
awtoritajiet Rumeni mill-2004, huma għadhom ma kkalkulawx id-drittijiet tal-pensjoni tagħha 
fir-rigward tas-snin meta kienet taħdem ir-Rumanija.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Id-dispożizzjonijiet tal-Komunità fil-qasam tas-sigurtà soċjali jistipulaw il-koordinazzjoni u 
mhux l-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru huwa 
liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tiegħu stess, inklużi liema 
benefiċċji għandhom jiġu provduti, il-kundizzjonijiet tal-eleġibilità, kif dawn il-benefiċċji jiġu 
kkalkulati u kemm għandhom jitħallsu kontribuzzjonijiet. Il-liġi tal-UE, b’mod partikolari r-
Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u Nru 987/2009, tistabilixxi regoli u prinċipji komuni li 
għandhom jiġu osservati mill-awtoritajiet nazzjonali kollha meta tiġi applikata l-liġi 
nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti 
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tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-trattament ugwali u n-nondiskriminazzjoni. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni kkuntattjaw lill-awtoritajiet Rumeni sabiex ikomplu jiċċaraw il-
kwistjoni. L-awtoritajiet Rumeni wieġbu b’mod partikolari:

“...Ir-rekords tas-CNPAS juru li s-Sra M (il-petizzjonanta), li twieldet fl-20 ta’ Settembru 
1947, inizjalment talbet rikonoxximent tat-tul tas-servizz tagħha (l-istorja tal-kontribuzzjoni 
fis-sistema tal-pensjonijiet pubblika Rumena) skont il-Konvenzjoni tal-1961 bejn il-Gvern tar-
Repubblika Popolari tar-Rumanija u l-Gvern tar-Repubblika Popolari tal-Ungerija dwar il-
koperazzjoni fir-rigward tal-kwistjonijiet soċjali, minħabba li fl-2004 hija stabilixxiet id-
domiċilju tagħha fl-Ungerija. Skont dan l-att leġiżlattiv bilaterali li kien fis-seħħ sal-1 ta’ 
Novembru 2006, il-persuni li kienu jaħdmu fir-Rumanija u kkontribwixxew għas-sistema tas-
sigurtà soċjali Rumena jistgħu jirċievu rikonoxximent ta’ ċertu tul ta’ servizz meta jistabilixxu 
d-domiċilju tagħhom fl-Ungerija. Inħareġ u ntbagħat dokument lis-Sra M mis-CNPAS. 
Niġbdu l-attenzjoni għall-fatt li qabel marret toqgħod f’pajjiż ġdid ta’ residenza s-Sra M ma 
rċiviet l-ebda drittijiet għall-pensjoni fir-Rumanija.
Sussegwentement, l-entità tal-pensjonijiet kompetenti Ungeriża (Közép Magyarországi 
Regionalis Nyugdijbiztositasi Igazgatóság) bagħtet lis-CNPAS xi dokumenti relatati mad-
drittijiet tal-pensjonijiet Komunitarji skont ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 u 
Nru 574/72, speċjalment il-formoli Ewropej E 202 HU, li jindikaw li l-persuna inkwistjoni 
applikat għal pensjoni tax-xjuħija mill-21 ta’ Lulju, u E 205 HU, kif ukoll il-kopji ċertifikati 
tad-dokumenti li jikkonfermaw it-tul tas-servizz fir-Rumanija.
Id-dokumenti ntbagħtu lill-Uffiċċju tal-Pensjonijiet tal-Kontea ta’ Bihor (l-uffiċċju tal-
pensjonijiet lokali fejn is-Sra M kienet irreġistrata l-aħħar fir-Rumanija). L-Uffiċċju ta’ Bihor 
wieġeb li l-formula E 205 HU kkonfermat perjodu ta’ assigurazzjoni fis-sistema Ungeriża ta’ 
11-il sena u 306 jum, sal-31 ta’ Diċembru 2008. Sussegwentement, l-uffiċċju tal-pensjonijiet 
lokali Rumen talab li l-entità tal-pensjonijiet Ungeriża tiċċertifika l-perjodu ta’ assigurazzjoni 
kkompletat bejn l-1 ta’ Jannar u l-20 ta’ Lulju 2009, meta l-persuna inkwistjoni waqfet 
taħdem fl-Ungerija, kif irreġistrat fil-formula E 202 HU. Fis-7 ta’ April 2010, l-entità 
Ungeriża bagħtet formola ġdida E 205 HU lill-uffiċċju tal-pensjonijiet lokali ta’ Bihor, u biha 
ċċertifikat il-perjodu kollu ta’ assigurazzjoni fl-Ungerija, sal-20 ta’ Lulju 2009. L-Uffiċċju tal-
Pensjonijiet tal-Kontea ta’ Bihor seta’ għalhekk joħroġ id-deċiżjoni dwar il-pensjonijiet Nru 
315067 tat-30 ta’ April 2009 u stabilixxa l-bidu tad-drittijiet għall-pensjoni għall-21 ta’ Lulju 
2009. Id-deċiżjoni dwar il-pensjonijiet intbagħtet lill-entità tal-assigurazzjoni soċjali Ungeriża 
u lill-persuna kkonċernata. Il-pagament beda f’Ġunju 2010...”

Konklużjonijiet

Bil-kunsiderazzjoni li l-ittra tal-petizzjonanta lill-Parlament Ewropew għandha d-data tad-19 
ta’ Ottubru 2009 u li l-pagament mill-istituzzjoni kompetenti Rumena f’Bihor beda f’Ġunju
2010, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-problema tal-petizzjonanta ġiet solvuta ladarba issa hija 
qed tirċievi l-pensjoni Rumena.


