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Suġġett: Petizzjoni 1401/2011 imressqa minn Ingeborg Munker, ta’ ċittadinanza 
Awstrijaka, dwar it-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni tagħha mill-
Awstrija għall-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta kisbet 69 xahar ta’ intitolament għall-pensjoni fl-Awstrija matul is-sittinijiet 
qabel ma ċċaqalqet għall-Ġermanja fejn għexet u ħadmet minn dakinhar ’l hawn. Issa li rtirat 
kienet qed tittama li tirċievi pensjoni mill-Awstrija, ibbażata fuq iż-żmien li ħadmet 
hemmhekk, jew li dawk ix-xhur jiżdiedu mal-pensjoni tal-Ġermanja. Madankollu, hija ġiet 
infurmata mill-awtoritajiet Awstrijaċi li jonqosha 12-il xahar ta' intitolament biex tikkwalifika 
għal pensjoni. Ġiet offruta li tixtri dawk id-drittijiet iżda hija ma għandhiex l-aċċessibbiltà 
finanzjarja għal dan. Talbet biex il-kontribuzzjonijiet tagħha jiġu rimborżati iżda t-talba 
tagħha ġiet irrifjutata. Hija tiddubita jekk dan huwiex f’konformità mal-liġi tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

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

Ġeneralment, il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprevedi l-koordinazzjoni u mhux l-
armonizzazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali. Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax is-setgħa tal-
Istati Membri biex jorganizzaw l-iskemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom u, fin-nuqqas ta’ 
armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni, hija l-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru li għandha 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom jingħataw il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, kif ukoll l-
ammont ta’ tali benefiċċji u l-perjodu li għalih jingħataw. Madankollu, meta l-Istati Membri 
jeżerċitaw din is-setgħa, huma jridu jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u, b'mod partikolari, 
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mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-libertà ta' moviment għall-ħaddiema li tipprevedi l-
libertà ta' kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jiċċaqlaq u jgħix fit-territorju tal-Istati Membri u 
mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 li jistabbilixxi regoli u prinċipji 
komuni li jridu 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'mod aktar speċifiku fir-rigward tal-pensjonijiet tal-età kif stabbilit fil-Kapitolu 5 tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004, dawn ir-regoli jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej (japplikaw 
regoli differenti għal perjodi ta' assigurazzjoni jew ta' residenza ta' inqas minn sena):

 F'kull Stat Membru fejn ċittadin kien assigurat, ir-rekord ta' assigurazzjoni tiegħu jinżamm 
sakemm tintlaħaq l-età tal-pensjoni. Fi kliem ieħor, il-kontribuzzjonijiet li jkunu tħallsu la 
jiġu trasferiti fi Stat Membru ieħor u lanqas ma jitħallsu liċ-ċittadin jekk ma jkunx għadu 
assigurat f'dak l-Istat Membru.

 Kull Stat Membru fejn kien assigurat iċ-ċittadin ikollu jħallas pensjoni tal-età meta dan 
jilħaq l-età pensjonabbli. Pereżempju, jekk ċittadin ikun ħadem fi tliet Stati Membri, dan 
jirċievi tliet pensjonijiet tal-età separati ladarba jilħaq l-età pensjonabbli.

 Din il-pensjoni tiġi kkalkulata skont ir-rekord ta' assigurazzjoni tiegħu f'kull Stat Membru. 
L-ammont li jinkiseb minn kull Stat Membru jiddependi fuq it-tul tal-kopertura f'kull Stat. 

Ir-regoli tal-UE jesiġu li kull Stat Membru tal-UE jqis ir-rekord tal-assigurazzjoni taċ-ċittadini 
f'pajjiżi oħrajn jekk dan huwa neċessarju sabiex jintlaħaq in-numru minimu ta' snin meħtieġa 
biex tinkiseb pensjoni hemmhekk.

Skont dan, fir-rigward tal-ilment tal-petizzjonanta, għandu jkun iddikjarat li l-aggregazzjoni 
tal-perjodi ta' impjieg fl-Awstrija u l-Ġermanja għandhom jitqiesu sabiex jiġi stabbilit l-
intitolament tal-petizzjonanta għal pensjoni tal-età Awstrijaka. Madankollu, jista’ jkun li wara 
tali aggregazzjoni, il-perjodu ta' impjieg minimu meħtieġ mil-leġiżlazzjoni Awstrijaka sabiex 
ikun hemm intitolament għall-pensjoni ma jintlaħaqx. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta 
mill-petizzjonanta, mhuwiex possibbli jiġi determinat jekk dan huwiex il-każ. 

Fir-rigward tal-possibbiltà ta' rifużjoni tal-kontribuzzjonijiet imħallsa mill-petizzjonanta lis-
sistema tas-sigurtà soċjali Awstrijaka, għandu jiġi nnutat li r-regoli tal-koordinazzjoni tal-UE 
ma jipprevedux l-obbligu ta' rimborż mill-awtoritajiet nazzjonali fil-kuntest tal-iskemi tal-
pensjoni. Konsegwentement, huwa f'idejn kull Stat Membru li jiddetermina kif tiġi rregolata 
kwalunkwe għażla ta' rifużjoni għall-kontribuzzjonijiet li jitħallsu fl-iskemi tal-pensjoni.

Tista' tinstab aktar informazzjoni dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali: 

 fuq is-sit tal-Kummissjoni http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=mt
 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 
fis-sit: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=mt&pubId=486&visible=1bId=486
&visible=1
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 billi tikkonsulta l-fuljett dwar il-koordinazzjoni tal-pensjonijiet fuq is-sit 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=mt&pubId=6591&visible=1

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, mhuwiex possibbli jiġi determinat 
jekk il-liġi tal-Unjoni ġietx rispettata. Il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet 
Awstrijaċi kompetenti u se tivvaluta mill-ġdid il-petizzjoni abbażi tal-informazzjoni miksuba.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012

L-Awtoritajiet Awstrijaċi kompetenti ġew ikkonsultati fl-10 ta’ Lulju 2012 biex jinstabu 
kjarifiki dwar l-intitolament tal-petizzjonanta għal pensjoni Awstrijaka. Permezz ta’ ittra tal-
25 ta’ Lulju 2012, l-awtoritajiet Awstrijaċi kkonfermaw lill-Kummissjoni li l-petizzjonanta 
fadlilha 12-il xahar ta’ kontribuzzjonijiet biex tkun intitolata għal pensjoni Awstrijaka. L-
awtoritajiet Awstrijaċi jindikaw li s-sistema tal-assigurazzjoni soċjali Awstrijaka ma 
tipprevedix li tingħata rifużjoni għall-kontribuzzjonijiet. Is-sistema tal-assigurazzjoni soċjali 
Awstrijaka hija bbażata fuq is-solidarjetà u, skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ, il-
kontribuzzjonijiet li diġà tħallsu la jiġu trasferiti għal pajjiż ieħor u lanqas ma jitħallsu lura 
liċ-ċittadini li jibqgħu l-Awstrija.  

Konklużjoni

L-informazzjoni li ntbagħtet mill-awtoritajiet Awstrijaċi tidher li qed tindika li l-perjodu ta’ 
impjieg minimu meħtieġ mil-leġiżlazzjoni Awstrijaka biex wieħed ikun intitolat għal pensjoni
(15-il sena), wara l-aggregazzjoni tal-perjodu ta’ kontribuzzjonijiet fl-Awstrija u fil-
Ġermanja, ma ntlaħaqx fil-każ tal-petizzjonanta.

Għalhekk, l-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonanta lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, 
anke meta evalwata fid-dawl tal-informazzjoni ppreżentata mill-awtoritajiet Awstrijaċi 
kompetenti direttament lill-Kummissjoni, ma tindikax applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.


