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Suġġett: Petizzjoni 0356/2010, imressqa minn Vasile Stoica, apparentement ta’ 
ċittadinanza Ġermaniża, dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet Ġermaniżi dwar il-
pensjonijiet li japplikaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-
persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-awtoritajiet Ġermaniżi responsabbli għall-pensjonijiet mhux qed 
japplikaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 ladarba l-
attività professjonali tiegħu fir-Rumanija mhux qed tiġi kkunsidrata b’mod korrett. Il-
petizzjonant, li diġà appella mingħajr suċċess lill-awtoritajiet Ġermaniżi, inkluża l-Kanċellier 
Ġermaniż, iħoss li dan jikkostitwixxi nuqqas serju ta’ rispett lejn id-drittijiet tiegħu li 
minnhom għandu jgawdi skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, u għaldaqstant jistieden lill-Parlament 
Ewropew biex jieħu l-kwistjoni f’idejh.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

L-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant fil-petizzjoni oriġinali tiegħu u fis-suppliment li 
ssottometta wara stedina korrispondenti mill-President tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet ma 
tippermettix li l-Kummissjoni tieħu stampa ċara biżżejjed tal-fatti li wasslu għall-petizzjoni.
Fil-fatt il-petizzjonant jilmenta biss li l-pensjoni tiegħu allegatament ġiet ikkalkulata ħażin 
mill-awtoritajiet Ġermaniżi u li l-perjodi Ġermaniżi u Rumeni ta’ assigurazzjoni għandhom 
jiġu aggregati. Huwa jkompli jikkwota ċerti dispożizzjonijiet ta’ konvenzjoni bilaterali 



PE450.812v03-00 2/5 CM\896371MT.doc

MT

Ġermaniża-Rumena dwar is-sigurtà soċjali u l-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tal-
koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (Regolamenti (KEE) Nri 1408/71 u 574/72 u mill-1 ta’ 
Mejju 2010 r-Regolamenti (KE) Nri 883/2004 u 987/2009) li mhux kollha jidhru li għandhom 
x’jaqsmu mal-każ tal-petizzjonant. Madankollu, il-petizzjonant jonqos milli jagħti kwalunkwe 
dettall dwar il-kontenut preċiż tal-allegata deċiżjoni żbaljata dwar il-pensjoni mill-awtoritajiet 
Ġermaniżi u dwar il-perjodi ta’ assigurazzjoni li huwa jikkunsidra li l-awtoritajiet Ġermaniżi 
kellhom jikkunsidraw. Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe dettall f’dan ir-rigward, il-Kummissjoni ma 
tistax tikkummenta dwar il-kontenut tal-każ tal-petizzjonant.

Madankollu, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li, skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 
883/2004 (sal-1 ta’ Mejju 2010 skont l-Artikolu 45(1) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71), l-
awtoritajiet Ġermaniżi huma obbligati jikkunsidraw il-perjodi tal-assigurazzjoni tal-pensjoni 
tal-anzjani li ġew ikkompletati fi Stat Membru ieħor (fil-każ tar-Rumanija anke jekk twettqu 
qabel l-adeżjoni tal-1 ta’ Jannar 2007) ladarba dan hu neċessarju skont il-leġiżlazzjoni 
Ġermaniża għall-“akkwist, iż-żamma jew l-irkupru tad-drittijiet għall-benefiċċji”. Iktar 
importanti minn hekk, il-perjodi ta’ assigurazzjoni kkompletati fi Stat Membru ieħor b’hekk 
jgħoddu għall-ikkompletar tal-perjodu minimu ta’ assigurazzjoni meħtieġ skont il-
leġiżlazzjoni Ġermaniża għall-akkwist tad-dritt ta’ pensjoni tal-anzjani fil-Ġermanja. Din l-
aggregazzjoni ta’ perjodi ta’ assigurazzjoni, madankollu, hija relevanti biss għall-“akkwist ...
għad-drittijiet għall-benefiċċji”. Dan mhux ta’ relevanza diretta għall-kalkolu tal-ammont ta’ 
pensjoni tal-anzjani fil-Ġermanja. Fil-fatt, il-kontribuzzjonijiet għall-assigurazzjoni tal-
pensjoni tal-anzjani fi Stat Membru wieħed (Rumanija) mhuma “trasferiti” bl-ebda mod fi 
Stat Membru ieħor (Ġermanja) u għalhekk ma jistgħux jingħaddu flimkien għal pensjoni tal-
anzjani hemm. Pjuttost, persuna li kkompletat il-perjodi ta’ assigurazzjoni tal-pensjoni (tal-
anqas għal sena) f’żewġ Stati Membri jew aktar, dejjem jekk il-kundizzjonijiet l-oħra 
jitwettqu skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u bil-kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-UE 
relevanti, hija tirċievi pensjoni separata f’dawk l-Istati Membri kollha li tiġi kkalkulata 
primarjament abbażi tal-kontribuzzjonijiet mogħtija waqt il-perjodi ta’ assigurazzjoni 
hemmhekk (ara l-Artikolu 52 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 u sal-1 ta’ Mejju l-Artikolu 
46 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71).

Minħabba li l-aggregazzjoni tal-perjodi tal-assigurazzjoni għalhekk m’għandhiex effett dirett 
fuq l-ammont preċiż ta’ pensjoni tal-anzjani mogħtija mill-awtorità nazzjonali – ladarba l-
petizzjonant jidher li qed jilmenta appuntu dwar il-kalkolu ħażin abbażi tan-nuqqas ta’ 
aggregazzjoni tal-perjodi ta’ assigurazzjoni – ma tantx huwa probabbli li l-awtoritajiet 
Ġermaniżi applikaw ħażin il-liġi tal-UE kif isostni l-petizzjonant.

Finalment, sakemm il-petizzjonant jilmenta dwar il-ksur ta’ konvenzjoni bilaterali 
Ġermaniża-Rumena dwar is-sigurtà soċjali, il-Kummissjoni ma tistax tikkummenta minħabba 
li l-kwestjoni tmur lil hinn mill-ambitu tal-kompetenzi tagħha li tosserva l-applikazzjoni tal-
konvenzjonijiet bilaterali tal-liġi internazzjonali pubblika li ntlaħaq ftehim dwarha bejn l-Istati 
Membri.

Ladarba l-petizzjonant ma jagħtix biżżejjed dettalji dwar il-fatti preċiżi tal-każ tiegħu li 
wasslu biex titnieda din il-petizzjoni, il-Kummissjoni ma tistax tkompli tikkummenta dwar il-
kontenut tal-każ tal-petizzjonant.
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4. Risposta (RIV) tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011.

Barra minn dan, il-petizzjonant ippreżenta kemm id-deċiżjoni dwar il-pensjoni kkontestata 
minnu, kif ukoll id-deċiżjoni li biha l-appell amministrattiv tiegħu kontra d-deċiżjoni dwar il-
pensjoni ġie rrifjutat.

Fid-dawl tal-kontenzjoni l-ġdida tal-petizzjonant għall-fatt li d-dispożizzjonijiet ta’ 
konvenzjoni bilaterali Ġermaniża-Rumena dwar is-sigurtà soċjali ma ġewx rispettati, il-
Kummissjoni tirreferi għall-komunikazzjoni preċedenti tagħha li fiha hemm stipulat li l-
kwestjoni tmur lil hinn mill-ambitu tal-kompetenzi tagħha li tosserva l-applikazzjoni tal-
konvenzjonijiet bilaterali tal-liġi internazzjonali pubblika li ntlaħaq ftehim dwarha bejn l-Istati 
Membri.

Barra minn hekk, il-petizzjonant jgħid li l-perjodi ta’ assigurazzjoni kkompletati minnu fil-
Ġermanja u fir-Rumanija ma ġewx aggregati kif suppost mill-istituzzjoni kompetenti 
Ġermaniża. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għall-komunikazzjoni 
preċedenti tagħha li fiha kien hemm spjegat fid-dettall li l-aggregazzjoni tal-perjodi skont ir-
regoli ta’ koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-UE tirreferi biss għall-fatt li l-perjodi 
kkompletati fi Stat Membru ieħor għandhom jgħoddu għall-ikkompletar tal-perjodu minimu 
ta’ assigurazzjoni meħtieġ skont il-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru għall-akkwist tad-dritt ta’ 
pensjoni tal-anzjani f’dak l-Istat Membru.  Dawn mhumiex ta’ relevanza diretta għall-kalkolu 
tal-ammont ta’ pensjoni tal-anzjani f’dak l-Istat Membru. Hekk kif inhu stipulat b’mod ċar 
fid-deċiżjoni li biha l-appell amministrattiv tal-petizzjonant kontra d-deċiżjoni dwar il-
pensjoni ġie rrifjutat, il-petizzjonant jissodisfa l-perjodu ta’ assigurazzjoni meħtieġ skont il-
liġi Ġermaniża għall-akkwist tad-dritt ta’ pensjoni tal-anzjani Ġermaniża abbażi tal-perjodi 
kkompletati minnu fil-Ġermanja biss. Fil-każ tal-petizzjonant għaldaqstant ma kienx hemm il-
ħtieġa li jiġu aggregati l-perjodi ta’ assigurazzjoni tiegħu fil-Ġermanja u fir-Rumanija. Fi 
kwalunkwe każ, il-Kummissjoni tixtieq tirrepeti li, għall-kuntrarju ta’ dak li qed jgħid il-
petizzjonant, l-aggregazzjoni tal-perjodi ma tfissirx li l-perjodi kkompletati fi Stat Membru 
ieħor għandhom jiġu kkunsidrati meta tkun qed tiġi kkalkulata pensjoni. Għalhekk, f’dan ir-
rigward, id-deċiżjonijiet nazzjonali huma konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea.

Fir-rigward tal-kumplament tal-kontenzjonijiet tal-petizzjonant dwar il-fatt li ċerti perjodi 
kkompletati minnu fil-Ġermanja (il-perjodu fejn huwa attenda skola ta’ taħriġ professjonali, 
perjodu li matulu huwa kien qed ifittex asil) kellhom jiġu kkunsidrati mill-istituzzjoni 
kompetenti għall-assigurazzjoni tal-pensjoni fil-Ġermanja, il-Kummissjoni tixtieq tindika li l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-sigurtà soċjali tistipola biss li għandu jkun 
hemm koordinazzjoni u mhux armonizzazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali. Il-liġi tal-Unjoni 
ma tillimitax is-setgħa tal-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. Jirriżulta li r-
rikonoxximent ta’ perjodi ta’ assigurazzjoni (intenzjonalment) ikkompletati fi Stat Membru 
wieħed mill-istituzzjonijiet ta’ dak l-Istat Membru huwa rregolat mil-leġiżlazzjoni ta’ dak l-
Istat Membru biss. Għalhekk, il-Kummissjoni ma tistax tikkummenta dwar tali kwestjonijiet 
ladarba dawn imorru lil hinn mill-kompetenzi tagħha stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea.
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Fl-aħħar, il-petizzjonant jerġa’ jirreferi għal arranġament prattiku speċifiku adottat mid-
Deutsche Rentenversicherung Bund fir-rigward tal-pensjonanti li huma intitolati wkoll għal 
pensjoni tal-anzjani fir-Rumanija. Abbażi tad-dokumenti u d-deskrizzjonijiet ta’ dan l-
arranġament prattiku ppreżentati mill-petizzjonant, il-Kummissjoni tikkonkludi li kemm is-
sitwazzjoni qabel ma dan l-arranġament prattiku ġie implimentat kif ukoll dik wara li dan ġie 
implimentat huma konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni tas-
sistemi tas-sigurtà soċjali. Madankollu, sabiex wieħed jifhem aħjar dan l-arranġament prattiku 
u r-raġunijiet preċiżi li wasslu biex id-Deutsche Rentenversicherung Bund tadottah, il-
Kummissjoni se tibgħat id-dokumenti ppreżentati mill-petizzjonant lill-awtoritajiet Ġermaniżi 
u se tistaqsihom għal iktar informazzjoni dwar dan l-arranġament prattiku u dwar kif inhuwa 
relevanti għall-każ tal-petizzjonant. Il-Kummissjoni se tippreżenta komunikazzjoni oħra lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet hekk kif tikseb din l-informazzjoni.

Finalment, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet għall-
fatt li huwa evidenti mid-dokumenti ppreżentati mill-petizzjonant li huwa ħadha kontra d-
deċiżjoni dwar il-pensjoni u li huwa ressaq l-ilment tiegħu quddiem il-Qorti Soċjali 
Ġermaniża. Jidher li dawn il-proċeduri għadhom pendenti.

Konklużjoni

Id-dokumenti addizzjonali ppreżentati mill-petizzjonant ma jindikawx sitwazzjoni li tista’ 
tkun qed tikser il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, il-Kummissjoni se 
tikkuntattja lill-awtoritajiet Ġermaniżi biex tikseb ċerti kjarifiki dwar l-arranġament prattiċi 
adottati mid-Deutsche Rentenversicherung Bund fir-rigward tal-pensjonanti li huma intitolati 
wkoll għal pensjoni tal-anzjani fir-Rumanija. Il-Kummissjoni se tippreżenta komunikazzjoni 
oħra lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet hekk kif tikseb dawn il-kjarifiki.

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV. II), li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Il-Kummissjoni rċeviet l-informazzjoni mitluba mill-awtoritajiet Ġermaniżi dwar l-
arranġament prattiku msemmi mill-petizzjonant u dwar kif dan hu relevanti għall-każ tal-
petizzjonant.

L-awtoritajiet Ġermaniżi spjegaw li l-arranġament prattiku ġie konkluż bejn l-istituzzjonijiet 
Ġermaniżi statutorji ħall-assigurazzjoni tal-pensjoni  (ragruppati fid-Deutsche 
Rentenversicherung) u numru ta' aġenti tal-pensjoni. Dan kien jikkonċerna dawk il-każi li 
fihom il-persuni intitolati għal pensjoni Ġermaniża skont it-termini tal-Fremdrentengesetz
Ġermaniż fir-rigward ta' perjodi kompletati fir-Rumanija talbu li l-għoti ta' pensjoni tal-età 
Rumena jiġi pospost fir-rigward ta' dawn il-perjodi jew irrinunzjaw għal tali pensjonijiet 
Rumeni. L-arranġament prattiku ddispona li l-istituzzjonijiet Ġermaniżi tal-assigurazzjoni tal-
pensjoni ma japplikawx l-Artikolu 31 tal-Fremdrentengesetz, li skontu l-pensjoni Ġermaniża 
fir-rigward tal-perjodi fir-Rumanija tnaqqset mill-pensjoni Rumena fir-rigward tal-istess 
perjodu, sakemm dik il-persuna kkonċernata tkun applikat għal pensjoni Rumena fir-rigward 
ta' dak il-perjodu imma fir-realtà ma tkunx ingħatat il-pensjoni Rumena. F'dan is-sens, l-
istituzzjonijiet Ġermaniżi tal-assigurazzjoni tal-pesnjoni ħadu r-"riskji" assoċjati ma' dewmien 
possibbli fil-ksib ta' pensjoni Rumena fir-rigward ta' dawk il-perjodi kkompletati fir-
Rumanija, ħaġa li tirriżulta wkoll fi dritt għal pensjoni Ġermaniża bit-termini tal-
Fremdrentengesetz. 
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L-awtoritajiet Ġermaniżi kjarifikaw li, wara sentenza mill-Qorti Soċjali Federali Ġermaniża 
(Bundessozialgericht), dan l-arranġament prattiku m'għadux jiġi applikat. Kwalunkwe tnaqqis 
skont l-Artikolu 31 tal-Fremdrentengesetz issa se jsir biss jekk wieħed ikun irċieva pensjoni 
Rumena (ir-rekwiżit ulterjuri li l-persuna kkonċernata riedet tkun applikat għal pensjoni 
Rumena għalhekk waqa').

Fir-rigward tal-petizzjonant, l-awtoritajiet Ġermaniżi jispjegaw li dan xorta ma kienx intitolat 
għar-rikoxximent tal-perjodi kkompetati tiegħu fir-Rumanija bħala li jgħoddu għal 
intitolament għal pensjoni Ġermaniża skont it-termini tal-Fremdrentengesetz. Filfatt, il-
Fremdrentengesetz jiddisponi għar-rikonoxximent ta' ċerti perjodi kkompletati barra l-
Ġermanja għall-persuni spostati (Vertriebene) u għall-persuni ripatrijati (Spätaussiedler) wara 
t-Tieni Gwerra Dinjija. Peress li l-petizzjonant ma jaqa' taħt ebda waħda minn dawn il-
kategoriji, il-perjodi kkompletati minnu fir-Rumanija ma jgħoddux għal intitolament għal 
pensjoni Ġermaniża tal-età, imma għal intitolament fir-Rumanija biss. Għalhekk, l-
Artikolu 31 tal-Fremndrentengesetz qatt ma kien applikabbli għalih u l-arranġament prattiku 
mhux interessanti għall-każ tiegħu.

Billi d-Deutsche Rentenversicherung Nordbayern f'ċertu punt ħabbret lill-petizzjonant li se 
taħseb li tapplika l-Artikolu 31 tal-Fremndrentengesetz, l-awtoritajiet Ġermaniżi jindikaw li 
din l-informazzjoni żbaljata ġiet rettifikata matul il-proċedimenti fil-qorti mill-petizzjonant u 
li ma fl-ebda punt ma sar tnaqqis skont l-Artikolu 31 tal-Fremndrentengesetz.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni, għalhekk, tikkonkludi li l-awtoritajiet Ġermaniżi – b'mod partikolari d-
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern – aġixxiet b'konformita mad-dispożizzjonijiet tal-
liġi tal-Unjoni Ewropea meta tat pensjoni Ġermaniża tal-età lill-petizzjonant.


