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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 0591/2007, mressqa mis-Sra. Lăcrămioara Slavnicu, ta’ 
nazzjonalità Belġjana, dwar problemi li tiltaqa’ magħhom meta tmur biex 
issarraf il-pensjoni Rumena tagħha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li ilha tgħix il-Belġju sa mis-sena 2000, u fejn hija tirċievi l-pensjoni tar-
romol, tagħti deskrizzjoni qasira tal-problemi li hija ltaqgħet magħhom biex akkwistat ħlas ta’ 
pensjoni xierqa bbażata fuq l-aħħar attività professjonali tagħha fir-Rumanija. Il-petizzjonanta 
tindika li, skont l-awtoritajiet Rumeni kompetenti, sabiex takkwista l-ħlas tal-pensjoni tagħha, 
hija trid tivvjaġġa lejn ir-Rumanija personalment jew inkella trid taħtar aġent awtorizzat, 
ladarba l-ammont ma jistax jiġi trasferit lilha fil-Belġju. Hija tiddeskrivi d-diffikultajiet li 
ltaqgħet magħhom biex issib persuna biex taġixxi bħala l-aġent awtorizzat tagħha u tindika li 
l-ispiża possibbli tal-ivvjaġġar lejn ir-Rumanija taqbeż l-ammont tal-pensjoni tagħha (madwar 
€120). Il-petizzjonanta qiegħda tfittex l-għajnuna tal-Parlament Ewropew sabiex tinstab 
soluzzjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Ottubru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Frar 2008.

Il-petizzjonanta, ta’ nazzjonalità Belġjana, tgħix il-Belġju u tibbenifika, min-naħa l-waħda, 
minn pensjoni tar-romol mill-Belġju, u min-naħa l-oħra, minn pensjoni Rumena bbażata fuq l-
attività professjonali tagħha li kellha qabel. Hija tiltaqa’ ma’ ċerti problemi sabiex takkwista l-
ħlas tal-pensjoni Rumena tagħha minħabba li sabiex takkwistaha hija jkollha jew tmur 
personalment ir-Rumanija, jew inkella tagħmel prokura għal aġent awtorizzat Rumen sabiex 
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tagħtih aċċess għall-kont bankarju tagħha sabiex ikun jista’ jiddepożita t-total tal-pensjoni fil-
kont tagħha fil-Belġju. L-istituzzjoni tirrifjuta li tiddepożita t-total tal-pensjoni fil-kont tal-
petizzjonanta fil-Belġju.

Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1408/71 dwar l-implimentazzjoni tas-sistemi 
ta’ sigurtà soċjali għall-ħaddiema li jitħallsu, għal dawk li ma jitħallsux u għall-membri tal-
familji tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità, il-pensjonijiet ma jistgħux jitnaqqsu, jiġu 
mmodifikati, sospiżi, irtirati jew ikkonfiskati minħabba l-fatt li l-pensjonant ikun jgħix fi Stat 
Membru differenti minn dak fejn tinstab l-istituzzjoni li toħroġlu l-pensjoni. Skont il-Qorti tal-
Ġustizzja, is-suġġett tal-Artikolu 10 tar-Regolament huwa li jiffavorixxi l-moviment ħieles 
tal-ħaddiema billi jiġu mħarsa l-interessi tagħhom kontra l-preġudizzji li jistgħu jirriżultaw 
mir-residenza tagħhom minn Stat Membru għal ieħor (b’rabta ma’ dan ara s-sentenza tat-2 ta’ 
Mejju 1990, każ Winter-Lutzins C-293/88).

Għalhekk jidher li l-obbligu impost fuq resident ta’ Stat Membru ieħor li jagħti prokura lil 
persuna ta’ nazzjonalità Rumena sabiex jieħu ħsieb il-pensjoni tiegħu huwa magħmul b’tali 
mod li ma jħallihx jibbenifika mill-pensjoni tiegħu minħabba li jgħix fi Stat Membru ieħor u 
għalhekk jidher li jmur kontra l-liġi komunitarja. 

Għalhekk, is-servizzi tal-Kummissjoni interrogaw lill-awtoritajiet Rumeni dwar dan is-
suġġett billi talbuhom jeżaminaw is-sitwazzjoni tal-petizzjonanta sabiex isibu soluzzjoni li 
tippermettilha li tibbenifika mill-pensjoni tagħha.

Konklużjoni

Is-servizzi tal-Kummissjoni ser jinformaw lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet hekk kif it-tweġiba 
min-naħa tal-awtoritajiet Rumeni tasal għandhom.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009. 

Bħalma ntqal fl-ewwel komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, is-servizzi 
tal-Kummissjoni interrogaw lill-awtoritajiet Rumeni dwar dan is-suġġett billi talbuhom 
jeżaminaw is-sitwazzjoni tal-petizzjonanta biex isibu soluzzjoni li tipermettilha li tibbenefika 
mill-pensjoni tagħha. 

Dawn tal-aħħar wieġbu li nbdew proċeduri sabiex jippermettu l-esportazzjoni tal-pensjonijiet
iżda li minħabba problemi li tfaċċaw fl-istabbiliment ta’ dawn il-proċeduri, dawn tal-aħħar ma 
setgħux jitlestew għall-ewwel ta’ Jannar 2007, id-data tad-dħul tar-Rumanija fl-Unjoni 
Ewropea. 

Madanakollu, huma żguraw li dawn il-problemi issa ġew solvuti u li l-pensjonijiet jistgħu jiġu 
esportati mingħajr xkiel fil-pajjiż ta’ residenza tal-pensjonanta mill-ewwel ta’ Jannar 2008. 

Għaldaqstant, id-diffikultajiet li sabet il-petizzjonanta jista’ jingħad li ġew solvuti.
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