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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0765/2009, imressqa minn E. T., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
l-għarfien tal-intitolamenti tal-pensjoni akkumulati tiegħu tal-kumpanija 
ferrovjarja tal-Ġermanja tal-Lvant tad-‘Deutsche Reichsbahn’

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li ħadem għad-‘Deutsche Reichsbahn’ (Repubblika Demokratika tal-
Ġermanja) mill-1955 sal-1992 u għad-‘Deutsche Bundesbahn’ mill-1992 sal-1998, jindika li 
bħalissa qed jirċievi pensjoni żgħira ħafna minn din tal-aħħar. Huwa jargumenta li, bħala s-
suċċessur legali tad-‘Deutsche Reichsbahn’, hija għandha tqis ukoll l-intitolamenti tal-
pensjoni li huwa akkumula ma’ din il-kumpanija u tħallsu pensjoni fir-rigward tal-perjodu li 
jasal sal-1992. Huwa jsostni li jekk dan jonqos li jsir ikun jikkostitwixxi trattament 
diskriminatorju kontra l-ħaddiema.

2. Ammissibilità

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Il-petizzjonant, li ħadem għad-‘Deutsche Reichsbahn’ (GDR) mill-1955 sal-1992 u għad-
‘Deutsche Bundesbahn’ (DB) mill-1992 sal-1998, jindika li bħalissa qed jirċievi pensjoni 
żgħira ħafna minn din tal-aħħar. Huwa jargumenta li, bħala s-suċċessur legali tal-GDR, id-DB 
għandha tqis ukoll l-intitolamenti tal-pensjoni li huwa akkumula mal-GDR u tħallsu pensjoni 
fir-rigward tal-perjodu li jasal sal-1992. 

Il-Kummissjoni investigat din il-kwistjoni u tixtieq tispjega li kwistjonijiet bħat-twaqqif ta’ 
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kundizzjonijiet li jiggvernaw id-dritt jew l-obbligu li persuna ssir membru ta’ skema tas-
sigurtà soċjali, jew b’mod aktar speċifiku li jingħataw benefiċċji tal-pensjoni, jaqgħu fil-
kompetenza tal-Istati Membri u, għaldaqstant, taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali. 
Il-leġiżlazzjoni tal-UE tittratta biss ċerti aspetti limitati ħafna bħall-preservazzjoni tad-
drittijiet għas-sigurtà soċjali u l-pensjoni meta persuna tiċċaqlaq minn Stat Membru għal 
ieħor. 

Il-Kummissjoni b’mod partikolari tisħaq li: 

− L-Artikolu 39 tat-Trattat jistipula li l-moviment liberu tal-ħaddiema jimplika l-
abolizzjoni ta’ kull diskriminazzjoni minħabba ċ-ċittadinanza bejn il-ħaddiema tal-
Istati Membri dwar l-impjieg, il-paga u l-kundizzjonijiet l-oħra tax-xogħol u l-impjieg. 
Ir-regoli Ġermaniżi inkwistjoni japplikaw, irrispettivament min-nazzjonalità tal-
ħaddiem ikkonċernat.

− Id-Direttiva 98/49/KE dwar is-salvagwardja tad-drittijiet tal-pensjoni supplimentari ta’
persuni impjegati u dawk li jaħdmu għal rashom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità,
tistabbilixxi ċerti drittijiet u obbligi għal membri ta’ skemi ta’ pensjoni supplimentari. 
Id-dispożizzjonijiet prinċipali jistgħu jitqassru kif ġej: persuna li ma tibqax fi skema 
minħabba li hi tiċċaqlaq fi Stat Membru ieħor m’għandhiex tiġi trattata b’mod 
differenti minn persuna li ma tibqax fl-iskema iżda tibqa’ fl-Istat Membru, f’dak li 
jikkonċerna d-drittijiet mogħtija lilha. “Drittijiet tal-pensjoni mogħtija” tfisser kull 
dritt għal benefiċċji miksub wara li jkunu ntlaħqu l-kundizzjonijiet meħtieġa skont ir-
regoli ta’ skema ta’ pensjoni supplimentari u, fejn applikabbli bil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Il-kwistjoni mqajma fil-petizzjoni hija purament interna minħabba li l-
petizzjonant ma ċċaqlaqx fi Stat Membru ieħor. Din il-kwistjoni ma taqax fil-qasam 
ta’ applikazzjoni tad-direttiva.

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dak li jissemma hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax tittratta t-talba tal-
petizzjonant.


