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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0967/2010, imressqa minn A.S., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
in-nuqqas tal-awtoritajiet Rumeni responsabbli mill-pensjonijiet li jħallsu l-
pensjoni tiegħu fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li ħadem fir-Rumanija mill-1955 sal-1982, issa huwa ċittadin Ġermaniż u 
residenti fil-Ġermanja. Hu jilmenta li l-awtoritajiet tal-pensjoni fir-Rumanija rrifjutaw l-
applikazzjonijiet ripetuti tiegħu għal pensjoni għall-perjodu applikabbli ta’ xogħol fuq il-bażi 
li l-awtoritajiet Ġermaniżi huma responsabbli għall-każ. Fit-18 ta’ Novembru 2008 l-fond tal-
pensjoni Ġermaniż tal-petizzjonant ukoll appella lill-fond tal-pensjoni Rumen u talbu jittratta 
l-kwistjoni b’referenza għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni 
tal-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa 
l-Komunità, għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 li jistipula l-proċedura għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi ta’ 
sigurtà soċjali għal persuni impjegati u l-familji tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità u 
għall-ftehima tat-8 ta’ April 2005 bejn ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Rumanija 
dwar is-sigurtà soċjali. Billi l-awtoritajiet Rumeni ma rrispondewx għal din it-talba, il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Ġeneralment, il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprovdi għall-koordinament u mhux 
l-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax is-setgħa tal-
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Istati Membri li jorganizzaw l-iskemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom u li, fin-nuqqas tal-
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 jkunu qed 
jeżerċitaw din is-setgħa, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u, 
b’mod partikolari, mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-libertà tal-moviment għall-
ħaddiema jew il-libertà ta’ kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jiċċaqlaq u jirrisiedi fit-
territorju tal-Istati Membri u mad-dipożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 li 
jistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati mill-awtoritajiet nazzjonali 
kollha meta tiġi adottata u applikata liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni 
tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-trattament ugwali u 
tan-nondiskriminazzjoni.

Is-servizzi tal-Kummissjoni kkuntattjaw lill-awtoritajiet Rumeni sabiex ikomplu jiċċaraw il-
kwistjoni. Permezz tal-ittra tad-29 ta’ Marzu 2011, il-Kamra Nazzjonali tal-Pensjonijiet fir-
Rumanija, li hija l-korp tal-kuntatt fil-qasam tal-pensjonijiet, infurmat lill-Kummissjoni li l-
istituzzjoni kompetenti Rumena, il-Kamra Territorjali tal-Pensjonijiet f’Timis, stabbilixxiet, 
permezz tad-Deċiżjoni Nru 270616 tat-23.9.2010, l-intitolament tal-pensjonant għal pensjoni 
tal-anzjani fi ħdan is-sistema tal-pensjoni pubblika Rumena mit-8.8.2008 ’l quddiem u li l-
pensjoni Rumena tal-petizzjonant ilha tiġi trasferita fil-kont tiegħu minn Diċembru 2010.
Skont l-informazzjoni li rċiviet l-istituzzjoni kompetenti Rumena, il-kalkolu tal-pensjoni 
huwa bbażat fuq is-snin li l-petizzjonant qatta’ r-Rumanija (24 sena u 8 xhur) u s-snin li qatta’ 
l-Ġermanja (9 snin u 8 xhur). Abbażi tal-informazzjoni li rċivew l-awtoritajiet Rumeni, il-
Kummissjoni tqis li l-liġi tal-UE fil-qasam ġiet applikata b’dan il-mod: il-petizzjonant 
issottometta t-talba għall-pensjoni tiegħu lill-istituzzjoni kompetenti tal-post ta’ residenza 
tiegħu skont l-Artikolu 45(4) tar-Regolament (KE) Nru 987/2009, li f’dan il-każ hija l-
istituzzjoni tal-pensjoni Ġermaniża kompetenti. Skont l-Artikolu 47 tar-Regolament (KE) Nru 
987/2009, l-istituzzjoni tal-pensjoni Ġermaniża kompetenti, fil-kapaċità tagħha bħala 
istituzzjoni tal-kuntatt, investigat it-talba tal-petizzjonant li kienet tinkludi, skont l-Artikolu 
47(1) tar-Regolament (KE) Nru 987/2009, l-iskambju ta’ dejta, il-komunikazzjoni ta’ 
deċiżjonijiet u l-operazzjonijiet meħtieġa mal-istituzzjonijiet ta’ Stati Membri oħra 
kkonċernati. F’dan il-każ, ġiet ikkuntattjata l-istituzzjoni kompetenti Rumena u din ħarġet id-
deċiżjoni dwar il-pensjoni Rumena.

Skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, il-petizzjonant irċieva pensjoni pro 
rata Rumena fejn, bħala l-ewwel pass, ġie stabbilit ammont teoretiku skont ir-regola li l-
perjodi kollha tal-petizzjonant fil-Ġermanja u fir-Rumanija ġew miżjuda bħallikieku ġew 
ikkompletati kollha fir-Rumanija, u, bħala t-tieni pass, l-ammont reali ġie stabbilit permezz 
tal-applikazzjoni, mal-ammont teoretiku, tal-proporzjon bejn il-perjodi Rumeni u t-total tal-
perjodi li l-petizzjonant qatta’ l-Ġermanja u r-Rumanija.

Skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, l-ammont ta’ pensjoni huwa 
kkalkulat skont il-leġiżlazzjoni ta’ kull Stat Membru.

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 u l-Artikolu 48 tat-TFUE, il-pensjoni 
Rumena ġiet trasferita fil-kont bankarju tal-petizzjonant.

Abbażi tal-elementi li ssemmew hawn fuq, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika ebda ksur tal-
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liġi tal-UE.


