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Suġġett: Petizzjoni 0657/2009, imressqa minn Antoniu Wyhnalek, ta’ nazzjonalità 
Rumena, dwar ir-rifjut tal-awtoritajiet Rumeni li jħallsu pensjoni akkwistata 
fir-Rumanija lil benefiċjarju li joqgħod il-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ħadem fir-Rumanija qabel ma mar joqgħod il-Ġermanja fl-1991. Huwa qed 
jilmenta li l-awtoritajiet Rumeni qed jirrifjutaw li jittrasferixxu l-pensjoni tiegħu għall-kont 
tal-bank tiegħu fil-Ġermanja. Saħansitra l-awtoritajiet tal-pensjoni Ġermaniżi kitbu lill-
awtoritajiet tal-pensjoni Rumeni dwar il-kwistjoni, mingħajr ma rriżulta xejn.  Il-petizzjonant 
qed jitlob l-għajnuna sabiex l-awtoritajiet Rumeni jiġu obbligati jwettqu l-obbligi tagħhom.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-ħlas tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali f’każijiet transkonfinali għandu jsir skont l-Artikolu 88 
tar-Regolament 1408/711 u l-Artikolu 53(1) tar-Regolament 574/722 u l-proċedura stabbilita 

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-siġurtà 
soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità, ĠU L 149 of 5.7.1971, p. 2
2 Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 tal-21 ta’ Marzu 1972 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, ĠU L 74, 27.3.1972, p. 1
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fl-Anness 6 tar-Regolament 574/72.1 Ir-Rumanija għandha tagħmel pagament dirett skont kif 
inhuwa stipulat fl-Anness 6.2

Għalkemm il-prattika normali hija li l-istituzzjoni responsabbli għall-ħlas ta’ pensjoni fi Stat 
Membru wieħed tħallas il-pensjoni lill-persuna residenti fi Stat Membru ieħor direttament fil-
kont tal-bank fl-Istat Membru tal-aħħar, l-Artikolu 88 tar-Regolament 1408/71 jistipola li 
trasferimenti ta’ somom ta’ flus minn Stat Membru għall-ieħor għandhom isiru bi qbil mal-
ftehim rilevanti fis-seħħ bejn l-Istati Membri interessati. Ta’ min wieħed jinnota li fejn 
m’hemmx tali ftehimiet bejn żewġ Stati Membri, l-awtoritajiet kompetenti għandhom, bi 
ftehim reċiproku, jiddeterminaw il-miżuri neċessarji biex isiru tali trasferimenti. 

Ir-regoli attwali għall-ħlasijiet tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali fi Stat Membru ieħor ġew 
stabbiliti kmieni fis-sebgħinijiet. Għalkemm illum il-ġurnata l-prassi għal ħlas transkonfinali 
ta’ benefiċċji hija dik ta’ trasferiment bankarju internazzjonali, jekk Stat Membru jkun indika 
fl-Anness 6 tar-Regolament 574/72 li huwa jkun se jagħmel ħlas dirett, il-Kummissjoni hija 
tal-opinjoni li l-Istat Membru huwa ħieles li jiddetermina l-mezzi ta’ pagament sakemm dawn 
il-mezzi ma jkunux sproporzjonati u ma joħolqux xkiel għall-moviment ħieles (eż.: il-ħlas 
jista’ jsir permezz ta’ ċekk).

Fil-passat, il-Kummissjoni rċeviet żewġ petizzjonijiet simili3 u kkuntattjat lill-awtoritajiet 
Rumeni sabiex tiċċara l-kwestjoni. Instabet soluzzjoni għaż-żewġ każijiet, u wara l-intervent 
tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Rumeni ħallsu l-pensjonijiet fil-kontijiet tal-bank tal-
petizzjonanti fil-Ġermanja. Is-servizzi tal-Kummissjoni ġew assigurati ripetutament mill-
istituzzjonijiet kompetenti Rumeni li huma se jiżguraw li, fil-futur, se jittrattaw il-ħlasijiet tal-
pensjoni lill-Ġermanja bil-kondizzjoni li l-persuna kkonċernata tinnotifika l-informazzjoni 
neċessarja kollha permezz tal-istituzzjoni kompetenti tal-Istat Membru ta’ residenza. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tirrakkomanda lill-petizzjonant sabiex jerġa’ jikkuntattja lill-istituzzjoni 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ residenza tiegħu. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom jikkomunikaw bejniethom, jipprovdu lill-petizzjonant b’informazzjoni dwar id-
drittijiet u l-obbligi tiegħu, u jsolvu l-problema fl-ispirtu ta’ koperazzjoni reċiproka (l-
Artikolu 84 tar-Regolament 574/72).

Il-Kummissjoni se tikkuntattja wkoll lill-awtoritajiet Rumeni sabiex tiżgura li m’għadx hemm 
problemi bil-ħlasijiet diretti tal-pensjonijiet, hekk kif diġà kkomunikaw l-awtoritajiet Rumeni 
iktar kmieni din is-sena.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

Minn wara l-aħħar komunikazzjoni tagħha dwar is-suġġett, il-Kummissjoni kkuntattjat 
ripetutament l-awtoritajiet Rumeni u talbet għal investigazzjoni dwar l-ilment. Il-
Kummissjoni ġiet infurmata li l-petizzjonant ma jirċevix pensjoni taħt l-iskema statutorja 
                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 tal-21 ta’ Marzu 1972 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, ĠU L 74, 27.3.1972, p. 1
2 Anness 6 tar-Regolament 574/72 - ittra V. IR-RUMANIJA Ħlas dirett
3 Petizzjoni Nru 0776/2007, imressqa minn Mihail Dan Lazar u Nru 599/2008, imressqa minn I-M Koszin
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ġenerali imma pensjoni militari, li tingħata permezz tas-sistema tal-pensjonijiet tal-Ministeru 
tad-Difiża Rumena. Billi din is-sistema tal-pensjonijiet hija indipendenti mill-iskema ġenerali 
u m’hemm l-ebda proċedura għat-trasferiment tal-pensjoni lejn Stat Membru ieħor, il-
Ministeru tal-Impjiegi, il-Familja u l-Protezzjoni Soċjali Rumen indaħal fil-livell ministerjali 
sabiex isolvi l-problema.

Wara dawn il-kuntatti, il-Ministeru tad-Difiża beda proċedura biex jikkonkludi 
konvenzjonijiet mal-bank sabiex jipproċedi bit-trasferiment tal-pensjonijiet fl-UE. Finalment, 
il-Kummissjoni ġiet infurmata li l-pensjoni militari Rumena tal-petizzjonant tħallset, minn 
Ġunju 2010, fil-kont tal-bank tiegħu fil-Ġermanja. Għalhekk, il-kwistjoni ġiet solvuta bi qbil 
max-xewqat tal-petizzjonant.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fis-27 ta’ Mejju 2013.

Il-petizzjonant reġa' kkuntattja l-Kumitat għall-Petizzjonijiet f'Mejju 2012 u lmenta li l-
pensjoni militari Rumena tiegħu tnaqqset u li ma kienx ġie promoss fil-pożizzjoni ta' kurunell 
fir-Rumanija. Huwa jiddikjara li għal dawn l-aħħar 5 xhur huwa rċieva ammont ta' €2,080.38 
imma fil-fatt suppost irċieva €3,028.57. Għalhekk, huwa tal-opinjoni li l-awtoritajiet Rumeni 
illegalment naqqsulu €948.19 mill-pensjoni tiegħu u ressaq appell quddiem l-awtorità 
kompetenti Rumena.

Ma jidhirx ċar mill-petizzjoni x'tip ta' tnaqqis sar mill-pensjoni tal-petizzjonant u jekk dan it-
tnaqqis huwiex kontribuzzjoni tat-taxxa jew tas-sigurtà soċjali. Is-servizzi tal-Kummissjoni 
ġew ukoll infurmati li l-pensjonijiet militari Rumeni tnaqqsu fl-2012 minħabba l-kriżi 
ekonomika u minħabba l-livell għoli tagħhom meta mqabbla mas-salarji Rumeni medji u l-
pensjonijiet mill-iskema tal-pensjoni statutorja ġenerali. Is-servizzi tal-Kummissjoni jistgħu 
għalhekk jikkummentaw biss b'mod ġenerali.

Jekk il-petizzjonant qed jirċievi pensjoni Rumena u anki Ġermaniża (li mhuwiex ċar mill-
petizzjoni), huwa għandu jkollu assikurazzjoni tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru wieħed biss, 
f'dan il-każ fil-Ġermanja fejn jgħix. Il-Ġermanja tista' tqis ukoll il-pensjoni Rumena tiegħu 
għall-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tal-assikurazzjoni tas-saħħa li jridu jitħallsu fil-Ġermanja. Is-
servizzi tal-Kummissjoni ma jistgħux jikkummentaw dwar it-tnaqqis tal-pensjoni allegat fir-
Rumanija għax mhuwiex ċar x'tip ta' tnaqqis sar mill-pensjoni tal-petizzjonant u fuq liema 
bażi legali. Il-kalkolu ta' pensjoni u l-kontribuzzjonijiet li jridu jitħallsu huma fil-prinċipju 
kwistjoni tal-liġi nazzjonali u mhux tal-UE. Id-dispożizzjonijiet tal-UE, b’mod partikolari r-
Regolament (KE) Nru 883/2004, jistabbilixxu regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu 
osservati mill-awtoritajiet nazzjonali kollha meta tiġi applikata l-liġi nazzjonali. Dawn ir-
regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-liġijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi 
ta’ trattament ugwali u nuqqas ta’ diskriminazzjoni.

Is-servizzi tal-Kummissjoni ma jistgħux jikkummentaw fuq il-grad tal-petizzjonant fl-armata 
Rumena u l-promozzjoni possibbli tiegħu. 

L-ilment attwali ma għandu l-ebda rabta mal-petizzjoni inizjali u huwa inkonklużiv rigward 
it-tnaqqis allegat mill-pensjoni tal-petizzjonant. Il-Kummissjoni ma setgħet tidentifika ebda 
ksur tal-liġi tal-UE u tissuġġerixxi li, jekk huwa tal-opinjoni li t-tnaqqis li sar mill-pensjoni 
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militari tiegħu jew it-tnaqqis ġenerali tiegħu kien illegali, il-petizzjonant għandu jagħmel l-
appell tiegħu taħt il-liġi Rumena.


