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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0776/2007 minn Mihail Dan Lazar (ta’ nazzjonalità Ġermaniża) 
dwar ir-rifjut mill-fond tal-pensjoni Rumena tiegħu li jħallas il-pensjoni 
tiegħu fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li ħadem fir-Rumanija mill-1964 sa l-1987, illum għadu nazzjonalità 
Ġermaniża u huwa residenti fil-Ġermanja. Joġġezzjona għar-rifjut mill-fond tal-pensjoni 
tiegħu fir-Rumanija li jħallas il-pensjoni tiegħu fil-kont bankarju tat-tfaddil Ġermaniż tiegħu, 
u jirreferi għall-Artikolu 88 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ l-
iskemi tas-sigurtà soċjali għal persuni impjegati u għall-familji tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan 
il-Komunità (trasferimenti ta’ ammonti dovuti skond dan ir-regolament għal Stat Membru 
ieħor). Minflok, huwa meħtieġ li jiġbor il-pensjoni tiegħu b’mod regolari fir-Rumanija.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Jannar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tipprovdi 
informazzjoni (l-Artikolu 192, il-paragrafu 4, tar-Regolament).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-5 ta’ Mejju 2008.

I. Sommarju
Il-petizzjonant li huwa ċittadin u resident Ġermaniż, ħadem fir-Rumanija bejn l-1964 u l-
1987. Jilmenta li l-istituzzjoni tal-pensjoni Rumena tirrifjuta li tħallas il-pensjoni tiegħu 
direttament fil-kont tat-tfaddil Ġermaniż tiegħu, u minflok, tittrasferixxiha fil-kont bankarju 
Rumen tiegħu. Jirreferi għall-Artikolu 88 tar-Regolament 1408/711 u jidher li qiegħed 
                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 ta’ l-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi tas-

sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal persuni li jaħdmu għal rashom u għall-familji tagħhom li 
jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità, ĠU L 149 of 5.7.1971, p. 2, Regolament kif emendat l-aħħar mir-
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jimplika li l-istituzzjoni Rumena mhijiex konformi ma’ dak l-Artikolu.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni
Ir-Rumanija għandha tapplika pagamenti tal-pensjonijiet diretti b’mod konformi ma’ l-Anness 
6 tar-Regolament 574/72. Pagament dirett skond it-tifsira tar-regolament ifisser li l-pagament 
ma jsirx permezz ta’ korp ta’ kollegament jew permezz ta’ l-istituzzjoni tal-post ta’ residenza. 
L-Artikolu 88 tar-Regolament 1408/71 jipprovdi li t-trasferimenti ta’ flus minn Stat Membru 
għal ieħor għandhom isiru skond il-ftehimiet relevanti fis-seħħ bejn l-Istati Membri 
konċernati. Għandu jkun innotat li l-Artikolu 88 ma jistax jiġi interpretat li jfisser li l-
pożizzjoni ta’ l-istituzzjoni Rumena tmur kontra dak l-Artikolu.

III. Konklużjonijiet

Is-servizzi tal-Kummissjoni sejrin jiktbu lill-Awtoritajiet Rumeni sabiex jinvestigaw l-ilment 
u sejrin iżommu lill-Parlament informat b’aktar żviluppi f’dan il-każ.

                                                                                                                                                  
Regolament (KE) Nru 1992/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18.12.2006, ĠU L 392 of 
30.12.2006, p.1.
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