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Suġġett: Petizzjoni 0688/2011, imressqa minn Valeriu Costea, ta’ ċittadinanza 
Rumena, dwar il-kalkoli tad-drittijiet għall-pensjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li huwa ħadem fir-Rumanija għal kważi 22 sena qabel ma mar 
joqgħod fi Spanja fl-2001, fejn hemmhekk ħadem sal-2009, meta huwa marad u ġie 
kklassifikat li għandu grad tal-invalidità ta’ 55%. Il-Fond Nazzjonali Rumen għall-
Pensjonijiet ma rrikonoxxiex il-grad tal-invalidità tiegħu u rrifjuta li jagħtih id-drittijiet għall-
pensjoni Komunitarja tiegħu minħabba li huwa naqas milli jissodisfa r-rekwiżit ta’ 
kontribuzzjonijiet tal-pensjoni mifruxa fuq 35 sena, liema rekwiżit huwa preskritt fil-liġi 
Rumena. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012

Ġeneralment, il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprovdi għall-koordinazzjoni u 
mhux l-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax is-setgħa 
tal-Istati Membri li jorganizzaw l-iskemi tas-sigurtà soċjali tagħhom u, fin-nuqqas tal-
armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni, hija responsabbiltà tal-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat 
Membru li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom jingħataw il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, 
kif ukoll l-ammont ta’ dawn il-benefiċċji u l-perjodu li għalih huma jingħataw. Madankollu, 
meta jeżerċitaw dik is-setgħa, l-Istati Membri għandhom ikunu konformi mal-liġi tal-Unjoni 
u, b’mod partikolari, mad-dispożizzjonijet tat-Trattat dwar il-libertà ta’ moviment għall-
ħaddiema li jipprovdi l-libertà ta’ kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jiċċaqlaq u jgħix fit-
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territorju tal-Istati Membri u bid-dipożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, li 
jistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati mill-awtoritajiet nazzjonali 
meta tiġi applikata l-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-
leżiġlazzjonijiet nazzjonali differenti jirrispettaw il-prinċipji bażiċi tat-trattament ugwali u n-
nondiskriminazzjoni. 

B’mod iktar speċifiku dwar il-pensjonijiet tal-anzjanità kif stabbilit f’Kapitolu 5 tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004, dawn ir-regoli jistgħu jiġu deskritti kif ġej (regoli differenti 
japplikaw għall-perjodi ta’ assigurazzjoni jew residenza ta’ inqas minn sena):

 F’kull Stat Membru fejn ċittadin ikun assigurat, ir-rekord tal-assigurazzjoni tiegħu/tagħha 
tinżamm sa meta tintlaħaq l-età tal-pensjoni. Fi kliem ieħor, kontribuzzjonijiet li jkunu 
ġew imħallsa la jiġu trasferiti lill-Istati Membri l-oħra u lanqas mogħtija liċ-ċittadin jekk 
ma jkunx iktar assigurat f’dak l-Istat Membru.

 Kull Stat Membru fejn iċ-ċittadin ikun assigurat ikollu jħallas pensjoni tal-anzjanità meta 
huwa jilħaq l-età tal-pensjoni. Pereżempju, jekk iċ-ċittadin ikun ħadem fi tliet Stati 
Membri, huwa jieħu tliet pensjonijiet tal-anzjanità separati meta jilħaq l-età tal-pensjoni.

 Din il-pensjoni tiġi kkalkulata skont ir-rekord tal-assigurazzjoni tiegħu f’kull Stat 
Membru. L-ammont li se jkun riċevut minn kull Stat Membru jiddependi fuq it-tul tal-
kopertura f’kull Stat. 

Ir-regoli tal-UE jeħtieġu li kull Stat Membru jieħu inkunsiderazzjoni l-istorja tal-
assigurazzjoni taċ-ċittadini f’pajjiżi oħra jekk dan ikun meħtieġ sabiex jintlaħaq in-numru 
minimu ta’ snin meħtieġ sabiex wieħed jieħu l-pensjoni hemmhekk.

Għaldaqstant, fir-rigward tal-ilment tal-petizzjonant, għandu jiġi ddikjarat li l-aggregazzjoni 
tal-perjodi ta’ impjiegi fir-Rumanija u Spanja għandha titqies sabiex jiġi ddeterminat l-
intitolament tal-petizzjonant għal pensjoni tal-anzjanità Rumena. Madankollu, tista’ tinqala 
sitwazzjoni li wara tali aggregazzjoni, il-perjodu minimu ta’ impjieg meħtieġ mil-
leġiżlazzjoni Rumena biex tkun intitolat għal pensjoni, ma jintlaħaqx. Fil-każ attwali fuq il-
bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Rumeni kompetenti b’ittra tat-
18 ta’ Ġunju 2012 wara konsultazzjoni mill-Kummissjoni, ir-rekwiżit għal kontribuzzjonijiet 
ta’ pensjoni mifruxa fuq minimu ta’ 35 sena kif stabbilit mil-leġiżlazzjoni Rumena għadu ma 
ntlaħaqx. Il-petizzjonant ikkontribwixxa fi Spanja u r-Rumanija għal bejn wieħed u ieħor total 
ta’ 31 sena. 

L-iskemi ta’ invalidità tal-Istati Membri jvarjaw b’mod konsiderevoli. Madankollu, f’ħafna 
Stati Membri, pensjonijiet għall-invalidità huma kkalkulati b’mod li huma simili għall-
pensjoniiet tal-anzjanità, jiġifieri l-ammont tal-pensjoni tal-invalidità jiddependi mit-tul tal-
perjodi tal-assigurazzjoni. Din hija t-tip ta’ sistema applikabbli fir-Rumanija (Artikoli 44-46 
tar-Regolament (KE)Nru 883/2004). 

Fir-rigward tal-ilment tal-petizzjonant dwar in-nuqqas ta’ rikonoxximent mill-awtoritajiet 
Rumeni tal-grad tal-invalidità mogħti minn Spanja, għandu jiġi nnutat li d-determinazzjoni 
tal-grad tal-invalidità hija stabbilita skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, u hemm diskrepanzi kbar 
bejn il-kriterji nazzjonali. Fi ftit każijiet speċjali biss, id-deċiżjoni ta’ istituzzjoni waħda tkun 
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vinkolanti għall-istituzzjonijiet tal-istati l-oħra involuti. Hemm każijiet fejn hemm 
konkordanza bejn il-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri kkonċernati dwar il-kundizzjonijiet 
relatati mal-grad tal-invalidità kif stabbilit fl-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 883/2004. 
Tali konkordanza mhijiex f’postha bejn l-leġiżlazzjonijiet Spanjoli u Rumeni. L-awtoritajiet 
kompetenti Rumeni mhumiex għalhekk obbligati li jirrikonoxxu l-grad tal-invalidità mogħti 
mill-awtoritajiet Spanjoli lill-petizzjonant. 

Iktar informazzjoni dwar l-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tista’ tinstab fuq: 

 il-websajt tal-Kummissjoni http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en; 
 fil-pubblikazzjoni “Id-dispożizzjonijiet tal-UE dwar is-sigurtà soċjali – Id-drittijiet tiegħek 

meta tiċċaqlaq minn post għal ieħor fl-Unjoni Ewropea – Aġġornament 2010” disponibbli 
fuq: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1

 billi jiġi kkonsultat il-fuljett dwar il-koordinazzjoni tal-pensjonijiet fuq 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6591&visible=1

KONKLUŻJONI

L-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, ukoll meta 
evalwata fid-dawl tal-informazzjoni sottomessa mill-awtoritajiet Rumeni kompetenti 
direttament lill-Kummissjoni, ma tindikax applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-Unjoni Ewropea.


