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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1316/2007 minn Hans-Georg Knieriem, ta’ nazzjonalità Ġermaniża,
dwar li ma setax jikseb pagamenti tas-sigurtà soċjali barra minn pajjiżu

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant huwa Ġermaniż iżda ilu 16-il sena jgħix fil-Portugall. Huwa jgħid li l-
awtoritajiet Ġermaniżi jirrikjeduh li jkollu indirizz fil-Ġermanja biex jirċievi pagamenti tas-
sigurtà soċjali. Ukoll min kien iħaddmu jirrikjedih li jurih kopja tal-kuntratt ta’ kirja biex 
jieħu l-pensjoni. Il-petizzjonant jixtieq jirċievi dawn il-benefiċċji barra mill-pajjiż u 
jipprotesta kontra t-talbiet li qed jagħmlulu l-awtoritajiet Ġermaniżi.

2. Ammissibiltà 

Iddikkjarata ammissibbli fil-5 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni taħt (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonant, li huwa ċittadin Ġermaniż, ilu joqgħod il-Portugall 16-il sena. Hu jirċievi l-
pagamenti tas-sigurtà soċjali fil-Ġermanja u pensjoni supplimenari mill-iskema ta’ pensjoni 
supplementari tal-Volkswagen. 

Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet Ġermaniżi jitolbu li wieħed ikun residenti fil-
Ġermanja biex ikun intitolat għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali tal-UE u l-pensjoni 
supplimentari. Hu kellu jippreżenta kuntratt ta’ kirja fil-Ġermanja biex jirċievi l-pensjoni 
supplimentari tiegħu mill-iskema ta’ pensjoni supplimentari tal-Volkswagen. Il-petizzjonant 
qed jipprotesta kontra dan it-trattament.   

Skont il-prinċipju tat-trasferibbiltà (jew it-tneħħija tal-klawżoli tar-residenza), li hija waħda 
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mill-prinċipji ġenerali tal-kordinazzjoni tas-sigurtà soċjali1, il-petizzjonant huwa intitolat li 
jieħu l-benefiċċju monetarju tas-sigurtà soċjali mħallas fl-Istat Membru li jmur joqgħod fih.
Madankollu, mhux il-benefiċċji monetarji kollha li jaqgħu fl-ambitu tar-regolament tal-UE 
dwar il-kordinazzjoni huma trasferibbli. Il-prinċipju tat-trasferibbiltà ma jestendix għal 
benefiċċji speċjali ta’ benefiċċji monetarji mhux kontributorji. Dawn il-benefiċċji huma 
pagabbli biss fit-territorju tal-Istat Membru fejn il-persuna tkun residenti u skont il-liġijiet ta’ 
dak l-Istat Membru. Numru ta’ benefiċċji huma espressament esklużi mill-ambitu tar-
regolament u għahekk mhumiex trasferibbli. 

Mhuwiex ċar għas-servizzi tal-Kummissjoni liema huma fil-fatt il-benefiċċji soċjali li l-
petizzjonant jirċievi fil-Ġermanja, jekk jaqgħux taħt ir-regolament tal-kordinazzjoni, u jekk il-
provvedimenti tal-kodiċi ċivili Ġermaniż għandhomx jaffettwaw it-trasferibbiltà ta’ dawn il-
benefiċċji lejn il-Portugall. 

Fir-rigward tat-tieni punt dwar il-pensjoni supplimentari mill-Volkswagen, is-sistema ta’ 
kordinazzjoni prevista fir-Regolament 1408/71 tikkonċerna biss skemi ta’ pensjoni statutorji.
Skemi ta’ pensjoni supplimentari huma regolati bid-Direttiva tal-Kunsill 98/49/KE tad-29 ta’ 
Ġunju 1998. L-Istati Membri kellhom jimplimentaw id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
fil-liġijiet nazzjonali. Skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw il-preservazzjoni tad-drittijiet awtomatiċi għall-pensjoni ta’ 
membru ta’ skema ta’ pensjoni supplimentari, u li ċ-ċaqliq minn Stat Membru għal ieħor ma 
jkollux konsegwenzi negattivi għal membru ta’ skema ta’ pensjoni supplimentari. 

Il-Ġermanja infurmat lis-servizzi tal-Kummissjoni li d-Direttiva 98/49/KE ġiet implimentata
fl-Att dwar il-Previdenza għall-Anzjani (Altersvermögensgesetz – AvmG), li daħal fis-seħħ fl-
1.1.2002, u li żiedet il-provvediment li ġej fl-Att dwar il-Pensjonijiet Okkupazzjonali2 li issa 
jaqra: 

“Jekk ħaddiem joħroġ mill-ambitu territorjali ta’ dan l-Att u jmur fi Stat Membru tal-UE 
ieħor, l-intitolament tiegħu jew tagħha għandu jibqa’ l-istess bħal dak ta’ persuni li wara li 
jtemmu relazzjoni ta’ impjieg ikunu baqgħu fl-ambitu territorjali ta’ dan l-Att”. 

Peress li għandu jkun hemm trattament ugwali bejn impjegati li jmorru barra u oħrajn li 
jibqgħu fil-Ġermanja fil-qasam tal-iskemi ta’ pensjonijiet supplimentari, ma jistax ikun hemm 
diskriminazzjoni kontra persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment ħieles (l-Artikolu 
39 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea). 

Jekk l-iskema ta’ pensjoni supplementari tal-petizzjonant tirrikjedi s-sottomissjoni ta’ kuntratt 
ta’ kirja Ġermaniża bħala kundizzjoni għall-pagament, dan huwa kuntrarju għal-liġijiet
nazzjonali, u s-servizzi tal-Kummissjoni jirrakkomandaw li l-petizzjonant jikkuntattja l-
istituzzjoni nazzjonali kompetenti li tirregola l-iskemi ta’ pensjoni supplimentari. Il-
petizzjonant jista’ wkoll imur quddiem il-qrati tax-xogħol biex jinforza d-drittijiet tiegħu. 
Azzjoni legali kontra fornitur ta’ skemi għandha tittieħed fil-qrati ċivili ġenerali. 

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà 
soċjali għall- persuni impjegati u l-familji tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità, ĠU L 149 tal-5.7.1971
2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), § 1b (1)(6)


