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AVVIŻ LILL-MEMBRI

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. 
Il-petizzjonanta tqis li r-regoli dwar ir-rati tal-kambju qed jiġu applikati b’mod inkorrett mill-
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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. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Skont l-informazzjoni li l-Kummissjoni Ewropea rċeviet mill-Ministeru Ġermaniż tax-Xogħol 
u s-Sigurtà Soċjali fis-17 ta’ Lulju 2010, il-pensjoni riċevuta mill-petizzjonanta fil-Ġermanja 
tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-liġi Ġermaniża (FRG) li tiddikjara li għal ċerti kategoriji ta’ 
persuni, il-pensjoni Ġermaniża tiġi kkalkukata waqt li jitqiesu mhux biss il-perjodi ta’ 
assigurazzjoni fil-Ġermanja, iżda wkoll fi stati oħra daqslikieku dawk il-perjodi ta’ 
assigurazzjoni ġew ikkompletati fil-Ġermanja. 

L-objettiv tal-liġi inkwistjoni huwa li jintegra l-persuni ta’ nazzjonalità Ġermaniża affettwati 
mill-konsegwenzi tat-Tieni Gwerra Dinjija fis-sistema soċjali tal-pensjoni Ġermaniża. 

Mill-ammont tal-pensjoni kkalkulat fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet ikkwotati hawn fuq, l-
ammont li jissovrapponi l-pensjoni barranija jitnaqqas (l-ammont imnaqqas ma jistax jaqbeż l-
ammont li l-Ġermanja kieku tħallas għall-perjodu inkwistjoni). Minħabba li fil-każ tal-
petizzjonanta l-pensjoni barranija tingħata fil-munita Rumena, l-istituzzjoni Ġermaniża 
teħtieġ li tikkonverti dik is-somma f’ewro. 

Qabel l-ewwel ta’ Mejju 2010, sabiex tistabbilixxi r-rata ta’ konverżjoni applikabbli, l-
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istituzzjoni Ġermaniża applikat l-Artikolu 107 tar-Regolament 574/72. L-artikolu kkwotat 
stabbilixxa r-rata tal-kambju applikabbli jekk għall-iskop tal-kalkolu ta’ ċerti benefiċċji, l-
ammont f’munita oħra jeħtieġ li jiġi kkunsidrat. Ir-rati tal-kambju li għandhom jintużaw ġew 
ippubblikati mill-Kummissjoni Ewropea fil-Ġurnal Uffiċjali fuq bażi ta’ kull tliet xhur u ġew 
stabbiliti mir-rata medja għat-tliet xhur ta’ qabel. Bħala konsegwenza ta’ dan, ir-rata 
applikata, pereżempju, għall-konverżjoni tal-ammont li għandu jitnaqqas f’April, f’Mejju u 
f’Lulju ġie stabbilit fuq il-bażi tar-rati medji minn Jannar sa Marzu tal-istess sena. 

Fl-istess ħin, bħalma l-Kummissjoni ġiet infurmata fl-ittra tal-Uffiċċju Nazzjonali Rumen tal-
Pensjonijiet u s-Sigurtà Soċjali rċevuta fis-16 ta’ Ġunju 2010, l-uffiċċji tal-pensjoni reġjonali 
li jħallsu l-pensjonijiet lill-pensjonanti Rumeni li jirresiedu f’pajjiż ieħor jiddependu mid-
dispożizzjonijiet tal-konvenzjoni interna dwar l-għoti tas-servizzi bankarji relatati mal-ħlas 
tal-pensjonijiet u benefiċċji oħra tas-sigurtà soċjali. Skont din il-konvenzjoni, il-pensjonijiet 
kollha trasferiti fil-kontijiet ta’ munita barranija tal-pensjonanti Rumeni li jirresiedu barra 
mill-pajjiż, jitħallsu mill-fergħa Rumena tas-Citibank Europe. Is-Citibank juża, għall-
konverżjoni tal-ammont tal-pensjoni mogħtija f’RON, ir-rata tal-kambju applikabbli fl-
10.00a.m. fil-jum ta’ ħidma li jiġi immedjatament wara d-19 tax-xahar inkwistjoni. Din il-
prattika kienet f’konformità mar-Regolament tal-UE li ma jistabbilixxix ir-rata tal-kambju 
għall-ħlas tal-benefiċċji fil-każ tal-ħlas tal-benefiċċju lill-persuna li tirresiedi fi Stat Membru 
ieħor. Skont dak li qabel kien l-Artikolu 52 tar-Regolament 574/72, il-metodu tal-
esportazzjoni tal-benefiċċji biss (ħlas lil persuni li jirresiedu barra mill-Istat Membru 
kompetenti) hu stabbilit fl-Anness 6 tar-Regolament 574/72. Ir-Rumanija ddikjarat il-ħlas 
dirett tal-benefiċċju lill-persuna, li fil-prattika jfisser ħlas dirett lill-kont bankarju fi Stat 
Membru ieħor. Ir-Regolamenti l-ġodda tal-UE ma jimmodifikawx ir-regoli applikabbli. 

Ta’ min jinnota li matul il-perjodi li fihom kien hemm tibdil importanti fir-rati tal-kambju, hu 
possibbli li r-rata użata għall-iskop tal-konverżjoni tal-pensjoni barranija, sabiex jitnaqqas dak 
l-ammont mill-pensjoni Ġermaniża, tista’ tkun differenti b’mod notevoli mir-rata użata għall-
iskop tal-ħlas mill-bank Rumen. Ir-raġuni għal dan kienet li r-rati tal-kambju użati għall-iskop 
tal-kalkolu tal-pensjoni Rumena ġew iffissati għal perjodu ta’ tliet xhur, u ġew stabbiliti 
b’referenza għar-rata tal-kambju medja tat-tliet xhur ta’ qabel il-jum tal-pubblikazzjoni tar-
rata. Fil-prattika, id-differenza tiġi nnotata jekk it-tibdil fir-rati kien aktar minn 10 fil-mija. 
Dan kien b’mod partikolari l-każ matul il-kriżi ekonomika fil-bidu tal-2009. 

Ta’ min jinnota wkoll li wara li beda japplika r-Regolament 883/2004 u 987/2009, li 
jissostitwixxi r-Regolament 1408/71 u 574/72 mill-ewwel ta’ Mejju, ġew stabbiliti regoli 
ġodda għall-konverżjoni tal-munita. Skont l-Artikolu 90 tar-Regolament 987/2009, ir-rata tal-
kambju issa hija rata tal-kambju ta’ kuljum. Id-Deċiżjoni H 3 tal-15 ta’ Ottubru 2009 li 
tikkonċerna d-data li għandha tiġi kkunsidrata għall-istabbiliment tar-rati tal-konverżjoni 
msemmija fl-Artikolu 90 tar-Regolament (KE) Nru 987/20091, tistabbilixxi d-data ta’ 
referenza. Skont il-punt 3(b) tad-deċiżjoni kkwotata, kull meta istituzzjoni ta’ Stat Membru 
għall-iskop tal-istabbiliment ta’ intitolament u għall-ewwel kalkolu tal-benefiċċju għandha 
tikkonverti ċertu ammont fil-munita ta’ Stat Membru ieħor, għandha tuża r-rata tal-kambju 
ppubblikata għall-ewwel jum tax-xahar immedjatament qabel ix-xahar meta d-dispożizzjoni 
għandha tiġi applikata. Bħala konsegwenza ta’ dan, id-data li tistabbilixxi r-rata tal-kambju 
użata għall-iskop tal-kalkolu tal-benefiċċju se tkun eqreb tad-data tal-ħlas tal-benefiċċju, ħaġa 
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li se tnaqqas il-konsegwenzi negattivi tat-tibdil fir-rati tal-kambju. 

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta 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. Il-problema tal-effett negattiv 
li t-tibdil fir-rati tal-kambju jħalli warajh se titnaqqas permezz tad-dispożizzjonijiet il-ġodda 
tad-deċiżjoni li tistabbilixxi r-rati tal-kambju, peress li d-data ta’ referenza li tistabbilixxi r-
rata tal-kambju li għandha tintuża biex jiġi kkalkulat l-ammont tal-pensjoni Rumena li għandu 
jitnaqqas meta jiġi stabbili l-ammont tal-pensjoni Ġermaniża issa huwa eqreb għad-data li fiha 
l-benefiċċju jiġi trasferit lill-persuna mill-bank Rumen.


