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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1815/2009, ippreżentata minn Michel Berny, ta’ nazzjonalità 
Belġjana, dwar diskrepanzi, fir-rigward taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li 
ħadmu f’iktar minn żewġ Stati Membri, meta rtiraw

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Belġjan residenti fi Franza li ħadem il-Belġju, Franza u l-Istati Uniti, 
jindika li l-awtoritajiet Franċiżi qed jikkunsidraw biss il-perjodi li matulhom ħadem il-Belġju 
(18-il sena) u Franza (9 snin) għall-kalkolu tad-drittijiet tiegħu għall-pensjoni u jirrifjutaw li 
jikkunsidraw is-16-il sena li matulhom ħadem l-Istati Uniti. Skont il-petizzjonant, dan seħħ 
għax, skont ir-Regolament 1408/71/KE, bl-applikazzjoni tal-ftehimiet bilaterali dwar is-
sigurtà soċjali l-leġiżazzjoni Komunitarja ssir inapplikabbli. Fl-istess ħin, huwa jirreferi għas-
sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-55/00 li, skont il-prinċipju tat-trattament ugwali, 
tistipula li ftehima bilaterali dwar is-sigurtà soċjali konkluża minn Stat Membru ma’ pajjiż 
terz tapplika għaċ-ċittadini kollha tal-UE. Huwa jqis li din hija diskriminazzjoni, billi huwa 
tal-fehma li ċ-ċittadini tal-UE li ħadmu f’żewġ Stati Membri jew fi Stat Membru u f’pajjiż 
terz jiġu trattati b’mod iktar favorevoli minn dawk li ħadmu fi tliet pajjiżi (fejn ġew konklużi 
l-ftehimiet bilaterali).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-Kummissjoni tindika l-ewwel nett li r-Regolament Nru 883/2004 jipprevedi biss l-għadd 
flimkien tal-perjodi magħmula taħt il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri biss u għalhekk ma 
jippermettix li jingħaddu wkoll il-perjodi magħmula taħt il-leġiżlazzjoni ta’ Stat terz, f’dan il-
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każ l-Istati Uniti.

Il-petizzjonant iqis li l-każistika relatata mas-sentenza Gottardo tista’, b’mod ġenerali, tobbliga 
lill-Istati Membri biex jikkunsidraw, fl-ambitu tar-Regolament 1408/71 (kif emendat bir-
Regolament 883/2004), il-perjodi ta’ assigurazzjoni magħmula f’pajjiżi terzi, għall-finijiet tal-
kalkolu tal-pensjoni tiegħu (regoli dwar l-għadd flimkien u l-kalkulazzjoni pro rata).

Il-Kummissjoni tenfasizza li s-sentenza Gottardo tal-15 ta’ Jannar 2002 bl-ebda mod ma toħloq 
tali obbligu ġenerali iżda limmita ruħha biss għar-rispett tal-prinċipju tat-trattament ugwali. Fil-
fatt, minn din is-sentenza jirriżulta li fir-rigward tal-pensjonijiet, il-vantaġġi previsti mill-
konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali bejn Stat Membru u Stat terz għall-ħaddiema ċittadini 
jingħataw, bi prinċipju, lill-ħaddiema ċittadini ta’ Stati Membri oħra fl-istess sitwazzjoni oġġettiva, 
u dan b’applikazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali u ta’ nondiskriminazzjoni bejn il-
ħaddiema ċittadini u l-ħaddiema ċittadini ta’ Stati Membri oħra li jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom 
ta’ moviment liberu skont l-Artikolu 45 tat-TFUE.

Il-miżuri regolamentari meħuda mill-awtoritajiet Franċiżi (iċ-Ċirkolari Nru 2003/4 tas-17 ta’ 
Jannar 2003) huma konformi mal-prinċipji tas-sentenza Gottardo msemmija hawn fuq.

Madankollu, kif intqal hawn fuq, l-applikazzjoni tal-każistika f’dak li jirrigwarda s-sentenza 
Gottardo ma tfissirx li l-persuni kkonċernati jistgħu jitolbu, b’mod ġenerali,  li jiġu kkunsidrati d-
drittijiet tagħhom maħluqa f’pajjiżi terzi (abbażi tar-Regolament 883/2004 u tal-konvenzjoni 
bilaterali). Din il-pożizzjoni ġiet ikkonfermata diversi drabi mill-Qorti tal-Ġustizzja f’sentenzi oħra 
qabel is-sentenza Gottardo: “l-organizzazzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-Istati Membri mhumiex 
mitluba jqisu, għall-għanijiet tal-akkwist tad-dritt għal benefiċċji tas-sigurtà soċjali, il-perjodi tal-
assikurazzjoni kompluti f’pajjiżi terzi” (sentenza tas-16 ta’ Novembru 1972, Allgemeine 
Ortskrankenkasse, 16/72, ECR p. 1141; ara wkoll is-sentenza tal-10 ta’ Marzu 1977, Kaucic, 
75/76. ECR p.495). Fil-każ Borowitz, (is-sentenza tal-5 ta’ Lulju 1988, 21/87, ECR p. 3715), il-
Qorti enfasizzat li “perjodi kompluti taħt il-leġiżlazzjoni ta’ pajjiż terz ma jsirux, sempliċiment 
għax tqiesu mill-istituzzjoni Ġermaniża skont ftehim bilaterali konkluż mir-Repubblika Federali 
tal-Ġermanja, perjodi kompluti taħt il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri skont l-Artikolu 46 tar-
Regolament. L-ebda dispożizzjoni ma tobbliga għalhekk lill-istituzzjonijiet ta’ Stati Membri oħrajn 
li jqisuhom meta jagħmlu l-kalkoli tagħhom skont l-Artikolu 46 u l-fatt li l-istituzzjoni Ġermaniża 
qieset dawk il-perjodi ma jfissirx li hemm xi żieda fl-obbligi tagħhom”.

Fid-dawl ta’ din il-każistika u fin-nuqqas ta’ dispożizzjoni partikolari fir-regolamenti Ewropej 
dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali, ma jidhirx li jista’ jkun possibbli,  skont l-istat 
tad-dritt, li tiġi kkunsidrata fit-totalità tagħha karriera eżerċita barra mill-pajjiż, fi Franza u fi Stat 
Membru wieħed jew aktar u fi Stat terz wieħed jew aktar, għall-finijiet tal-kalkolu tal-pensjoni tal-
irtirar Franċiża. Din is-sitwazzjoni tibqa’ valida indipendentement mill-fatt jekk il-persuna 
kkonċernata tkunx Franċiża jew ċittadina tal-UE.

Għalhekk, il-pensjoni tal-petizzjonant (jew ta’ persuna Franċiża li tkun fl-istess sitwazzjoni) tiġi 
stabbilita b’dan il-mod:
- il-perjodi magħmula skont is-sistema ġenerali Franċiża (9 snin) u skont is-sistema tal-pensjoni 
Amerikana (16-il sena) jingħaddu skont il-ftehima dwar is-sigurtà soċjali tat-2 ta’ Marzu 1987 bejn 
Franza u l-Istati Uniti;
- il-perjodi magħmula fi Franza (9 snin) u fil-Belġju (18-il sena) jingħaddu, mingħajr ma jiżdiedu 
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magħhom il-perjodi li matulhom ħadem  fl-Istati Uniti, billi l-konvenzjoni bejn Franza u l-Istati 
Uniti ma tippermettix li jiġu kkunsidrati l-perjodi magħmula fil-Belġju. Bl-istess mod, ir-
regolamenti Ewropej ma jippermettux li jingħaddu l-perjodi magħmula fl-Istati Uniti ma’ dawk 
magħmula fi Stat Membru wieħed jew aktar.

Għaldaqstant, għandu jiġi osservat li Franza tirrispetta l-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni 
minħabba ċ-ċittadinanza f’dak li jirrigwarda l-ftehimiet bilaterali, hekk kif stabbilit mill-Qorti fis-
sentenza Gottardo. Dik il-każistika tillimita ruħha biss għall-projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni, 
mingħajr ma timponi fuq l-Istati Membri l-obbligu li jikkunsidraw id-drittijiet maħluqa f’pajjiżi 
terzi abbażi tar-regolamenti dwar il-koordinazzjoni u tal-konvenzjoni bilaterali. Is-sitwazzjoni tal-
persuna kkonċernata turi l-limitazzjonijiet tal-koordinazzjoni Ewropea tas-sistemi ta’ sigurtà 
soċjali.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-elementi ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni favur il-petizzjonant.


