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Suġġett:  Petizzjoni 0302/2009, imressqa minn Eugenia Ioan, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar it-telf mir-rati tal-kambju relatati mal-ħlas tal-pensjoni Rumena tagħha fil-
Ġermanja 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li toqgħod il-Ġermanja, tirċievi pensjoni Rumena. Hija tirreferi għall-fatt li l-
banek Citybank Bucharest u Deutsche Rentenversicherung jimplementaw ir-regoli tar-
Regolament (KEE) Nru 574/72 tal-Kunsill tal-21 ta’ Marzu 1972 li jistabbilixxi l-proċedura 
għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi
ta’ sigurtà soċjali għal persuni impjegati u l-familji tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità 
(l-Artikolu 107 dwar konverżjoni tal-valuta) b’modi differenti meta jaqilbu l-pensjoni tagħha 
minn lei Rumeni (RON) għall-ewro, fatt li jwassal għal telf ta’ bejn 25 ewro u 35 ewro fix-
xahar mir-rata tal-kambju.  Il-petizzjonanta tqis li hi vittma ta’ infurzar mhux korrett tad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament, u titlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

‘Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrisiedi fil-Ġermanja u tirċievi pensjoni Rumena. Skont l-informazzjoni li 
waslet lill-Kummissjoni, il-pensjoni, wara li tiġi konvertita, tiġi mħallsa mill-bank Rumen 
f’ewro. 
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Il-petizzjonanta tqis li r-regoli dwar ir-rati tal-kambju qed jiġu applikati b’mod inkorrett mill-
bank li jopera t-trasferiment u li minħabba f’dan hi titlef madwar 25-35 ewro kull xahar. 
Il-petizzjonanta tallega li l-bank Rumen u r-Rentenversicherung Ġermaniża jinterpretaw ir-
regoli dwar ir-rati tal-kambju b’mod differenti. Hija titlob għal konferma dwar jekk japplikax
punt 5 jew 6 tal-Artikolu 107 tad-Direttiva rilevanti. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Jekk persuna  ma tkunx qed tirrisiedi fl-Istat Membru tal-UE fejn hija intitolata għal pensjoni, 
il-pensjoni tiġi esportata fl-Istat Membru ta’ residenza tal-petizzjonant. 

Il-metodu ta’ ħlas, skont l-Artikolu 53 tar-Regolament 574/72, huwa ddeterminat minn 
Anness 6 tar-Regolament 574/72. Fil-każ tar-Rumanija, il-benefiċċji jitpoġġew direttament,
mill-istituzzjoni kompetenti, fil-kont tal-pensjonant. 

Fir-rigward ta’ ħlas sempliċi ta’ benefiċċju tal-pensjoni, skont l-Artikolu 107, punt 6, tapplika 
r-rata tal-kambju u l-konverżjoni ssir skont ir-rata pubblikata għad-data li fiha jitħallsu l-
benefiċċji. 

Jekk il-każ tal-petizzjonanta jikkonċerna biss il-ħlas sempliċi tal-benefiċċju mill-istituzzjoni 
Rumena, m’hemm l-ebda interferenza mal-istituzzjoni Ġermaniża tal-pensjoni, u m’hemm l-
ebda possibilità għal interpretazzjoni differenti tar-Regolament, li taffettwa l-ammont tal-
benefiċċju li għandu jitħallas. 

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta ma jidhirx li hemm problema fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-liġi Komunitarja dwar il-koordinazzjoni ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali għall-
persuni li jiċċaqilqu fl-UE u għall-membri tal-familja tagħhom.’


