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Suġġett: Petizzjoni 0416/2008, imressqa minn Gábor Somorjai, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, dwar in-nuqqas ta' implimentazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja soċjali u tal-impjiegi fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li l-leġiżlazzjoni Ungeriża hija inkompatibbli mal-leġiżlazzjoni 
Ewropea (id-Direttiva 1408/71) filwaqt li jagħti bħala eżempju l-intitolamenti għal pensjoni li 
akkumula fl-Ungerija u f’pajjiżi oħra. Huwa qiegħed ifittex azzjoni mill-Parlament Ewropew 
biex jiżgura li l-Ungerija tissodisfa l-obbligi kollha tagħha skont it-Trattat tal-KE u tieħu l-
miżuri kollha neċessarji biex iġġib il-leġiżlazzjoni tagħha f'konformità ma’ dik tal-Komunità.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, (li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008).

I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Ungeriż li ħadem fil-Ġermanja qabel l-adeżjoni tal-Ungerija fl-
UE. Matul l-impjieg tiegħu fil-Ġermanja, kien assigurat b’mod obbligatorju mal-iskema 
soċjali Ungeriża minħabba li skont il-leġiżlazzjoni Ungeriża, l-impjieg tiegħu (u l-
assigurazzjoni) barra mill-pajjiż ma kienx qiegħed jiġi kkunsidrat. Għalhekk, għal dak il-
perjodu ta’ żmien kien fl-istess ħin assigurat ma’ żewġ skemi soċjali – dik Ungeriża u dik 
Ġermaniża.



PE416.504v04-00 2/4 CM\911504MT.doc

MT

Il-petizzjonant jallega li l-leġiżlazzjoni Ungeriża kisret l-Artikoli 12 u 13 tar-Regolament 
1408/71 u jallega wkoll li l-mod ta’ kif qiegħda tiġi kkalkolata l-pensjoni pro rata Ungeriża 
hija ta' żvantaġġ għal ħaddiema migranti.  

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Id-dispożizzjonijiet tal-Komunità fil-qasam tas-sigurtà soċjali jipprovdu għall-koordinazzjoni 
u mhux l-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru huwa 
liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistemi tiegħu tas-sigurtà soċjali, saħansitra anki liema 
benefiċċji għandhom jiġu provduti, il-kundizzjonijiet tal-eliġibilità, kif inhuma kkalkolati 
dawn il-benefiċċji u kemm-il kontribuzzjoni għandha titħallas. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw ukoll ir-regoli ta’ proċedura li bihom jingħataw il-benefiċċji, bħal pereżempju 
sakemm wieħed għandu ċans li jiddeċiedi fuq il-merti. Id-dispożizzjonijiet Komunitarji, 
b’mod partikolari r-Regolament (KEE) Nru 1408/711, jistabbilixxu r-regoli u l-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 ugwali u n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni. 
B'dan il-mod, jiġi żgurat li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti ma 
taffettwax negattivament persuni li jkunu qegħdin jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ moviment 
ħieles fl-Unjoni Ewropea.

Wieħed mill-prinċipji ewlenin għall-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali huwa li persuna 
għandha tkun suġġetta għal leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru wieħed biss (l-Artikolu 13(1) tar-
Regolament 1408/71) – ġeneralment il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru fejn hi impjegata l-
persuna (l-Artikolu 13(2)(a)).  

Madankollu, l-ilment tal-petizzjonant jikkonċerna l-perjodu ta’ qabel l-adeżjoni tal-Ungerija 
fl-UE. Fil-prinċipju, il-liġi Komunitarja fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali ma 
tapplikax b’mod retrospettiv. L-unika eżenzjoni hija l-Artikolu 94(2) tar-Regolament 1408/71 
li jistipula li l-perjodi kollha tal-assigurazzjoni u, fejn meħtieġ, il-perjodi kollha tal-impjieg 
jew tar-residenza li tlestew skont il-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru qabel id-data tal-
applikazzjoni tiegħu fit-territorju ta' dak l-Istat Membru għandhom jittieħdu in 
konsiderazzjoni għad-determinazzjoni tad-drittijiet akkwistati skont id-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament. 

Minn dan isegwi li, il-prinċipju tal-applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni waħda ma japplikax b’mod 
retrospettiv u għalhekk ma japplikax għall-perjodu ta’ qabel l-adeżjoni tal-Ungerija fl-UE.

Għalhekk dan ma jmurx kontra l-liġi Komunitarja, li l-petizzjonant kien suġġett kemm għal-
leġiżlazzjoni Ġermaniża u dik Ungeriża waqt li kien qiegħed jaħdem il-Ġermanja qabel l-
adeżjoni tal-Ungerija fl-UE.

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1408/71 tal-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtá 

soċjali għal persuni impjegati, għal persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li 
jkunu qed jgħixu fil-Komunitá, ĠU L 149, 5.7.1971, p.2, Regolament emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) 
Nru 1992/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18.12.2006, ĠU L 392, 30.12.2006, p.1.
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Fir-rigward tal-metodu ta’ kalkolu tal-pensjoni pro-rata mill-istituzzjoni Ungeriża għall-
pensjonijiet, fil-prinċipju l-istituzzjoni Ungeriża mistennija li tikkunsidra l-perjodi kollha tal-
assigurazzjoni mwettqa mill-petizzjonant skont il-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri kollha 
biex tikkalkula l-ammont teoretiku ta’ pensjoni u mbagħad timmultiplika l-ammont teoretiku 
bi frazzjoni li tirrappreżenta proporzjon tal-perjodi ta’ assigurazzjoni Ungeriżi. Madankollu, 
il-Kummissjoni ma tistax tikkummenta fuq dan il-punt fid-dettall mingħajr ma tanalizza t-
tqassim tal-kalkolu fid-deċiżjoni tal-pensjoni kkonċernata. Għalhekk il-Kummissjoni 
tissuġġerixxi lill-petizzjonant biex jikkuntattja direttament is-servizzi kompetenti tal-
Kummissjoni u jagħtihom kopja tad-dokumenti relevanti.

III. Konklużjonijiet

Billi l-ilment dwar l-applikazzjoni simultanja ta’ żewġ leġiżlazzjonijiet dwar is-sigurtà soċjali 
jikkonċerna l-perjodu ta’ qabel l-adeżjoni tal-Ungerija fl-UE, il-liġi Komunitarja ma kinitx 
applikabbli f’dak il-perjodu fl-Ungerija u għalhekk f’dan ir-rigward ma setax ikun hemm ksur 
tad-dispożizzjonijiet tal-Komunità dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali.

Fir-rigward tal-metodu ta’ kalkolu mill-istituzzjoni Ungeriża ta’ pensjoni pro rata, il-
Kummissjoni ma tistax tikkummenta dwar dan mingħajr ma tkun taf iżjed dettalji, b’mod 
partikolari dwar it-tqassim tal-kalkolu fid-deċiżjoni tal-pensjoni kkonċernata. Il-Kummissjoni 
se tikkuntattja lill-awtoritajiet Ungeriżi biex tinvestiga din il-kwistjoni u se żżomm lill-
Parlament infurmat dwar iktar żviluppi.

4. Risposta tal-Kummissjoni, (li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009)

Nota spjegattiva mill-Kummissjoni Ewropea:

Fl-ewwel petizzjoni ċ-ċirkostanzi fattwali tal-każ, jiġifieri f’liema Stat Membru l-petizzjonant 
kien qed jaħdem meta telaq mill-Ungerija, ma kinux ċari. Għalkemm, abbażi tal-
indikazzjonijiet imsemmija fit-test, ġie preżunt li l-petizzjonant kien qed jaħdem il-Ġermanja, 
wara konsultazzjoni dwar il-każ mal-awtoritajiet Ungeriżi, irriżulta li l-petizzjonant fil-fatt 
kien qed jaħdem fl-Awstrija. Dan deher fil-komunikazzjoni ta' segwitu mill-Kummissjoni 
datata l-1 ta' Settembru 2009. Madankollu, mil-lat legali, mhux importanti f’liema Stat 
Membru kien qed jaħdem il-petizzjonant, għax il-każ jirrigwarda l-metodu ta’ kif l-
awtoritajiet Ungeriżi jikkalkulaw il-pensjoni fir-rigward ta’ persuna li tkun lestiet perjodi tal-
assigurazzjoni li jikkoinċidu fi Stat Membru ieħor (ikun liema jkun l-Istat Membru l-ieħor 
ikkonċernat).

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet tal-pensjonijiet Ungeriżi u talbithom għal 
kummenti tagħhom dwar il-każ tal-petizzjonant, b’mod partikolari fir-rigward tal-metodu ta’ 
kalkolu tal-pensjoni tiegħu. Fl-ispjegazzjoni mogħtija, l-awtoritajiet Ungeriżi għamluha ċara li 
meta kkalkulaw il-pensjoni tal-petizzjonant intużaw żewġ modi ta’ kalkolu – wieħed 
jikkunsidra l-perjodu ta’ assigurazzjoni Ungeriża li jikkoinċidi u l-ieħor jikkunsidra l-perjodi 
tal-assigurazzjoni barranija – sabiex jiġi żgurat li l-pensjonant ma jmurx minn taħt fir-rigward 
ta’ drittijietu. Madankollu, irriżulta li l-kalkolu li jikkunsidra biss il-perjodi nazzjonali tal-
assigurazzjoni skont l-Artikolu 46(1)(a) tar-Regolament 1408/71, huwa l-iktar wieħed 
favorevoli għall-pensjonant. Għaldaqstant, l-ogħla ammont ngħata lill-petizzjonant. 
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Konklużjonijiet

L-ilment dwar l-applikazzjoni simultanja taż-żewġ leġiżlazzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
jikkonċerna l-perjodu qabel l-adeżjoni tal-Ungerija mal-UE u għaldaqstant ir-regola dwar l-
applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni waħda biss, stipulata fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament 
1408/71, ma kenitx applikabbli f’dak iż-żmien fl-Ungerija. Dan ifisser li l-perjodi kollha tal-
assigurazzjoni li jikkoinċidu għandhom jiġu kkunsidrati għalkollox kemm mill-istituzzjonijiet 
Ungeriżi kif ukoll minn dawk Awstrijaki meta jikkalkulaw il-pensjoni.

Fir-rigward tal-metodu ta’ kalkolu ta’ pensjoni użat mill-istituzzjoni Ungeriża, skont l-
ispjegazzjoni li ngħatat, intużaw diversi kalkoli u ġie applikat l-aktar metodu ta’ kalkolu 
favorevoli skont ir-Regolament 1408/71 sabiex il-petizzjonant jingħata l-ogħla ammont tal-
pensjoni.

Għaldaqstant, ma nstab l-ebda ksur tal-liġi tal-Komunità fil-każ tal-petizzjonant.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV. II), (li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012)

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni addizzjonali mibgħuta mill-petizzjonant. Dan il-
materjal il-ġdid, madankollu, ma jżid l-ebda fatti ġodda sinifikanti għall-petizzjoni inizjali u 
għalhekk ma jbiddilx l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni li tinsab fil-kommunikazzjonijiet 
preċedenti tagħha.

L-ilment dwar l-applikazzjoni simultanja taż-żewġ leġiżlazzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
jikkonċerna l-perjodu ta' qabel l-adeżjoni tal-Ungerija fl-UE. Għalhekk ir-regola dwar l-
applikazzjoni ta' leġiżlazzjoni waħda biss, stabbilita fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament 
1408/71, dak iż-żmien ma kinitx applikabbli fl-Ungerija. Dan ifisser li l-perjodi kollha tal-
assigurazzjoni li jikkoinċidu għandhom jiġu kkunsidrati għalkollox kemm mill-istituzzjonijiet 
Ungeriżi kif ukoll minn dawk Awstrijaki meta jikkalkulaw il-pensjoni.

Fir-rigward tal-metodu ta’ kalkolu ta’ pensjoni użat mill-istituzzjoni Ungeriża, skont l-
ispjegazzjoni li ngħatat, intużaw diversi kalkoli u ġie applikat l-aktar metodu ta’ kalkolu 
favorevoli skont ir-Regolament 1408/71 sabiex il-petizzjonant jingħata l-ogħla ammont tal-
pensjoni.

Għaldaqstant, ma nstab l-ebda ksur tal-liġi tal-UE fil-każ tal-petizzjonant.


