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Suġġett: Petizzjoni 0202/2009 imressqa minn SOP, ta’ nazzjonalità Awstrijaka, dwar il-
problema tiegħu b’fond ta’ pensjoni Rumen

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkuntesta ċ-ċaħda tal-awtoritajiet Rumeni li jipprovdu informazzjoni dwar ir-
rekord tal-impjieg tiegħu fir-Rumanija minkejja bosta talbiet min-naħa tal-fond ta’ pensjoni 
Awstrijak. Huwa tal-opinjoni li l-awtoritajiet Rumeni qed jiksru l-obbligi tagħhom u josserva 
li mhuwiex l-uniku wieħed li jinsab f’din is-sitwazzjoni. Għaldaqstant qed ifittex l-għajnuna 
tal-Parlament Ewropew. 

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009

Il-petizzjonant huwa ċittadin Rumen li mar joqgħod l-Awstrija 20 sena ilu. Huwa wasal biex 
jirtira u l-istituzzjoni tal-pensjoni Awstrijaka kompetenti bdiet tistabbilixxi r-rekord tal-
assigurazzjoni tiegħu. L-istituzzjoni Awstrijaka, b’ittra tal-14.3.2007, talbet lill-istituzzjoni 
tal-pensjoni Rumena biex tibgħat l-istorja tal-assigurazzjoni tal-petizzjonant fir-Rumanija u, 
minkejja d-diversi noti ta’ tfakkir, għadhom ma rċevewx risposta.

Id-dispożizzjonijiet Komunitarji fil-qasam tas-sigurtà soċjali jipprovdu għal koordinazzjoni u 
mhux għall-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru 
huwa ħieles li jiddetermina d-dettalji tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tiegħu, inkluż liema 
benefiċċji għandhom jiġu mogħtija, il-kundizzjonijiet tal-eliġibilità, kif dawn il-benefiċċji jiġu 
kkalkulati u kemm għandhom jitħallsu kontribuzzjonijiet. Id-dispożizzjonijiet Komunitarji, 
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b’mod partikolari r-Regolament (KEE) Nru 1408/711, jistabbilixxu regoli u prinċipji komuni 
li għandhom jiġu rrispettati mill-awtoritajiet nazzjonali kollha meta japplikaw il-liġi 
nazzjonali.  Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
differenti jirrispettaw il-prinċipji bażiċi tal-ugwaljanza fit-trattament u l-ebda 
diskriminazzjoni. B’hekk jiġi żgurat li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
differenti ma taffettwax negattivament lil persuni li jeżerċitaw il-jedd tagħhom għall-
muviment liberu fi ħdan l-Unjoni Ewropea. 

Fir-rigward tat-talba tal-petizzjonant, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-Membru Rumen tal-
Kummissjoni Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti biex 
jinvestiga l-każ. Il-Kummissjoni rċeviet l-informazzjoni li ġejja mill-korp ta’ kollegament 
Rumen, l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Pensjonijiet u għad-Drittijiet tal-Assigurazzjoni Soċjali 
oħra (CNPS): 

Fid-19.11.2007, l-Uffiċċju Nazzjonali Rumen għall-Pensjonijiet u għad-Drittijiet tal-
Assigurazzjoni Soċjali oħra (CNPS) bagħat il-formola E 205 RO (ċertifikat dwar l-istorja tal-
assigurazzjoni tal-petizzjonant fir-Rumanija), li kien irċieva mill-istituzzjoni Awstrijaka, lill-
Uffiċċju tal-Pensjonijiet għall-Kontea ta’ Sibiu biex tiġi pproċessata. 
Wara li ċċekkja l-perjodi tal-assigurazzjoni li l-persuna inkwistjoni kienet għamlet fir-
Rumanija, l-Uffiċċju tal-Pensjonijiet tal-Kontea ta’ Sibiu sab li r-responsabilità għall-
ipproċessar tal-applikazzjoni fil-fatt taqa’ taħt l-istituzzjoni li timmaniġġja l-iskema tal-
pensjoni militari. Bħala riżultat, l-applikazzjoni ntbagħtet lill-Uffiċċju Militari tal-Kontea ta’ 
Sibiu. L-istituzzjoni inkwistjoni wieġbet lill-Uffiċċju tal-Pensjonijiet tal-Kontea ta’ Sibiu li 
ma kenitx responsabbli biex tittratta l-applikazzjoni iżda li kienet responsabbli għall-Uffiċċju 
Militari tas-Settur 5 ta’ Bukarest. Il-fajl ġie trasferit lill-Uffiċċju tal-Pensjonijiet Muniċipali 
ta’ Bukarest, li, wara li eżamina d-dokumenti fil-fajl tal-pensjoni tal-petizzjonant, irrifjuta li 
jkun responsabbli mill-fajl, u għaldaqstant, l-Uffiċċju tal-Pensjonijiet Muniċipali ta’ Bukarest 
wara talab lill-Uffiċċju Militari tas-Settur 4 ta’ Bukarest biex joħroġ il-formola. 

Fir-rigward tar-Rumanija, id-diversi awtoritajiet u istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
kompetenti jistgħu jinstabu fir-Regolament (KEE) Nru 574/72 u r-Regolament (KE) Nru 
1791/2006 tal-20 ta’ Novembru 2006 li jadatta ċerti Regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-
moviment liberu ta’ oġġetti, il-moviment liberu ta’ persuni, il-liġi dwar il-kumpanniji, il-
politika dwar il-kompetizzjoni, l-agrikoltura (inkluż il-leġiżlazzjoni veterinarja u 
fitosanitarja), il-politika dwar it-trasport, it-tassazzjoni, l-istatistika, l-enerġija, l-ambjent, il-
koperazzjoni fl-oqsma tal-ġustizzja u l-affarijiet interni, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet 
esterni, il-politika estera u ta’ sigurtà komuni u istituzzjonijiet, fejn, minħabba l-adeżjoni tal-
Bulgarija u r-Rumanija, l-inklużjoni tar-Rumanija fl-Annessi fiż-żewġ Regolamenti ġiet 
approvata. 

Skont l-Annessi ta’ dawn ir-Regolamenti, l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Pensjonijiet u għad-
Drittijiet tal-Assigurazzjoni Soċjali oħra (CNPAS) huwa l-korp ta’ kollegament għall-
pensjonijiet, u l-uffiċċji lokali tal-pensjoni u l-unitajiet speċjali fil-Ministeru tad-Difiża 
Nazzjonali, il-Ministeru tal-Amministrazzjoni u l-Intern u l-Uffiċċju tal-Assigurazzjoni tal-
                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta’ 
skemi ta' sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal persuni li jaħdmu għal rashom u għal 
membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità, ĠU L 149, tal-5.7.1971, p. 2.
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Avukati Rumeni huma l-istituzzjonijiet kompetenti għall-iffissar u l-ħlas tad-drittijiet tal-
pensjoni u l-allowances f’każ ta’ mewt għall-ħaddiema migranti.

Fuq il-bażi ta’ informazzjoni riċevuta mis-CNPAS Rumen (l-istituzzjoni kompetenti biex 
tistabbilixxi l-leġiżlazzjoni applikabbli għall-migranti li jaħdmu u l-korp ta’ kollegament 
għall-pensjonijiet), huma fasslu u ppubblikaw istruzzjonijiet fil-Gazzetta Uffiċjali Rumena 
biex jiġu applikati r-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u (KEE) Nru 574/72 biex jiġi żgurat li 
dawn ikunu vinkolanti għall-partijiet terzi. 
Skont l-Artikolu 6 tal-Istruzzjonijiet ġenerali għall-applikazzjoni tar-Regolamenti 1408/71 u 
574/72, l-istituzzjonijiet responsabbli biex japplikaw ir-Regolamenti inkwistjoni huma l-
uffiċċji lokali tal-pensjoni u l-unitajiet speċjalizzati tal-iskemi tal-pensjoni mhux integrati li 
jagħtu benefiċċji skont il-leġiżlazzjoni li jaħdmu taħtha, filwaqt li l-istituzzjoni kompetenti 
msemmija qabel hija responsabbli biex tlesti u tibgħat il-formoli ta’ kollegament Ewropej.
L-Artikolu 9(1) ta’ dawn l-istruzzjonijiet jgħid li biex jiġu applikati r-Regolamenti 1408/71 u 
574/72, l-unitajiet speċjalizzati tal-iskemi tal-pensjoni mhux integrati għandhom jikkoperaw 
mal-istituzzjonijiet korrispondenti li jinsabu barra mill-pajjiż permezz tal-iskema pubblika 
għall-pensjonijiet u għad-drittijiet ta’ assigurazzjoni soċjali oħra li taġixxi bħala skema ta’ 
koordinament għar-Rumanija fil-qasam tar-responsabilità tas-CNPAS.
Skont ir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 u l-istruzzjonijiet interni għall-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja fil-qasam, meta wieħed ikun qed jittratta ma’ applikanti li joqogħdu 
barra mill-pajjiż u li kienu assigurati għal xi perjodi fir-Rumanija esklussivament bl-iskemi ta’ 
pensjoni mhux integrati li mhumiex immaniġġjati mis-CNPAS, l-uffiċċji tal-pensjonijiet 
lokali fir-Rumanija huma meħtieġa li jibagħtu l-applikazzjonijiet lill-istituzzjonijiet tal-
pensjoni għall-iskemi inkwistjoni.

Minn dawn l-ispjegazzjonijiet huwa mifhum li d-dewmien possibbli biex tiġi trattata t-talba 
għall-pensjoni tal-petizzjonant ġej mill-fatt li kien hemm diversi istituzzjonijiet Rumeni 
involuti biex jittrattaw din il-kwistjoni. Billi l-liġi Komunitarja fil-qasam tikkoordina iżda ma 
tarmonizzax l-iskemi tas-sigurtà soċjali, hija r-responsabilità ta’ kull Stat Membru li 
jorganizza l-istruttura istituzzjonali tiegħu. 

Is-CPAS ikkonferma lill-Kummissjoni li, ladarba l-formola mimlija tal-E205 tkun ġiet 
riċevuta mill-istituzzjoni kompetenti, din tintbagħat lill-istituzzjoni Awstrijaka rilevanti.   

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma setgħet issib l-ebda ksur tad-dispożizzjonijiet Komunitarji fil-qasam tal-
koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. F’każ li l-istituzzjoni tal-pensjoni Awstrijaka ma 
tirċevix il-formola E 205 RO f’perjodu raġonevoli, is-servizzi tal-Kummissjoni jerġgħu jiftħu 
l-każ mal-istituzzjonijiet kompetenti involuti.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Permezz tal-ittra tat-28/09/2010 mibgħuta mill-Ministeru Rumen tad-Difiża Nazzjonali, id-
Direttorat għar-Riżorsi Finanzjarji u l-Kontabilità, f’Bukarest, il-petizzjonant intalab biex 
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jibgħat ċerti dokumenti, jekk irid li jingħata l-possibilità li jirċievi pensjoni tas-servizz 
militari, bħall-kopja tal-passaport tiegħu u/jew dokumenti oħra li jindikaw id-domiċilju jew il-
post ta’ residenza tiegħu, kopja tal-ktieb tas-servizz militari tiegħu u/jew dokumenti oħra li 
jindikaw l-impjieg militari tiegħu, il-ktieb tar-rekord tal-impjieg tiegħu (għal kull impjieg 
ċivili), kopja tad-deċiżjoni dwar l-għoti tal-pensjoni jew irċevuta tal-ħlas ta’ pensjoni, jekk 
irċieva xi pensjoni militari qabel.

Bl-ittra tad-9/10/2009, il-petizzjonant irċieva ħlas provviżorju tal-pensjoni li ammonta għal € 
707,33 nett mill-istituzzjoni tal-pensjoni Awstrijaka, b’effett mill-1/10/2009.

Mill-ittra tal-petizzjonant tad-9/2/2011 jidher li huwa qed jitlob għall-pensjoni Rumena tiegħu 
u li, barra minn hekk, huwa qed jikklejmja € 500,000 mingħand l-awtoritajiet Rumeni għal 
danni sofferti.

Fir-rigward tal-investigazzjoni dwar il-pensjoni fir-Rumanija, il-petizzjonant jiġi rakkomandat 
li jibgħat id-dokumenti mitluba lill-istituzzjoni Rumena hekk kif intalab fl-ittra tat-
28/09/2009. F’dan ir-rigward, ir-regoli ta’ koordinazzjoni modernizzati tar-Regolamenti (KE) 
Nru 883/2004 u 987/2009 jipprovdu għal obbligi imposti fuq iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet.

L-Artikolu 46 (1) tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 jimponi obbligi fuq iċ-ċittadini meta 
jitlob lill-pensjonant jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa lill-istituzzjonijiet, b’mod partikolari 
biex it-talba tkun akkumpanjata mid-dokumenti ta’ sostenn meħtieġa mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, bħall-informazzjoni rilevanti kollha li hija disponibbli u d-dokumenti kollha ta’ 
sostenn relatati ma’ perjodi ta’ assigurazzjoni (istituzzjonijiet, numri ta’ identifikazzjoni), ta’ 
impjieg (min iħaddem) jew impjieg għal rasu (in-natura u l-post tal-attività) u ta’ residenza 
(indirizzi) li setgħu kienu magħmula taħt leġiżlazzjoni oħra, kif ukoll it-tul ta’ dawk il-perjodi.

Fir-rigward tal-obbligi imposti fuq l-istituzzjonijiet tal-Istati Membri fir-rigward taċ-ċittadini, 
l-azzjonijiet tagħhom “għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipji tas-servizz pubbliku, l-
effiċjenza, l-assistenza attiva, il-forniment rapidu u l-aċċessibilità, inkluża l-aċċessibilità 
elettronika, b’mod partikolari għal persuni b’diżabilità u għall-anzjani” (l-Artikolu 2 (1) tar-
Regolament (KE) Nru 987/2009); l-iskambju tad-dejta għandu jsir mingħajr dewmien (l-
Artikolu 2 (2) tar-Regolament (KE) Nru 987/2009) u l-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu 
għal servizzi faċli għall-utent, (l-Artikolu 3 (1) tar-Regolament (KE) Nru 987/2009).
L-Artikolu 76(4) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 jirrikjedi li l-istituzzjonijiet jinfurmaw, 
jikkoperaw, jirrispettaw il-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba u li jwieġbu l-mistoqsijiet 
kollha fi żmien raġonevoli.

Minn dan jirriżulta li ma hemm l-ebda skadenza preċiża fil-livell tal-liġi tal-UE li teħtieġ li 
Stat Membru jipproċessa talba għal pensjoni fi żmien fiss.

Fir-rigward tat-talba tal-petizzjonant għad-danni, ir-regoli ta’ koordinazzjoni msemmija hawn 
fuq ma jipprovdux għal tali sanzjoni. Fin-nuqqas ta’ liġi rilevanti tal-UE, jiddependi mis-
sistema legali nazzjonali ta’ kull Stat Membru li tistipula l-kriterji li bihom jiġi stabbilit l-
ammont tal-kumpens. Jekk il-petizzjonant iħoss li huwa sofra telf jew dannu, l-awtoritajiet 
jew il-qrati nazzjonali biss jistgħu jagħtu tali kumpens.

Konklużjonijiet
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Il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-petizzjonant jgħaddi l-informazzjoni meħtieġa lill-
istituzzjoni Rumena. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni se tibgħat ittra lill-Membru Rumen tal-
Kummissjoni Amministrattiva dwar il-Koordinazzjoni tas-Sistema tas-Sigurtà Soċjali fejn 
tenfasizza li l-prinċipji msemmija hawn fuq japplikaw meta tiġi investigata klejm għal 
pensjoni.


