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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1232/2012 imressqa minn Heinrich G. Jacob, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar id-drittijiet tal-pensjoni tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, eks-uffiċjal ċivili Ġermaniż, jindika li l-perjodi sostanzjali moqdija minnu 
barra mill-pajjiż ma ġewx ikkunsidrati fil-kalkoli tad-drittijiet tal-pensjoni tiegħu. Huwa jqis 
dan bħala diskriminazzjoni kontrih mill-fond tal-pensjoni u jsostni li r-regoli attwali huma 
skaduti f’dan iż-żmien ta’ mobbiltà tax-xogħol mifruxa. Huwa jindika li l-ilment tiegħu ġie 
miċħud u li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Bundestag Ġermaniż irreferih għall-Parlament 
Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Marzu 2013

Wara l-istedina tal-Parlament Ewropew biex tivverifika t-talba tal-petizzjonant dwar jekk 
ikunx possibbli li jsir rieżami tas-sentenza finali tal-qorti kompetenti tal-arbitraġġ tal-VBL 
Ġermaniż (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) abbażi tal-leġiżlazzjoni Ewropea, 
twettqet verifika legali eżawrenti dwar jekk il-kwistjoni taqax taħt ir-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali.

Għaldaqstant, skont l-Artikolu 3(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali, dak ir-Regolament japplika biss għall-benefiċċji 
tal-età abbażi tal-"leġiżlazzjoni". Fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 1(1) tal-istess 
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Regolament, dak it-terminu hu definit bħala li jeskludi espressament (apparti fir-rigward ta' 
ċirkustanzi eċċezzjonali li mhumiex rilevanti f'dan il-każ) id-dispożizzjonijiet kuntrattwali. L-
iskema ta' assigurazzjoni komplementari operata mill-VBL hi bbażata fuq ftehim kollettiv 
bejn min iħaddem u l-impjegati fis-settur pubbliku fil-Ġermanja u hi bbażata fuq 
dispożizzjonijiet kuntrattwali. Għaldaqstant, ma tistax titqies bħala "leġiżlazzjoni" li taqa' taħt 
il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004.

Konklużjoni
Fin-nuqqas tal-leġiżlazzjoni Ewropea, id-disinn tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali taqa' f'idejn 
l-Istati Membri. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma għandhiex is-setgħa li twettaq rieżami tal-
prattiki tal-Istati Membri f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni Ewropea ma għandha l-ebda 
ġurisdizzjoni biex titlob informazzjoni mill-Istat Membru tal-Ġermanja dwar il-mistoqsijiet 
imsemmija hawn fuq.


