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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1367/2009, imressqa minn Ján Loncik, ta’ nazzjonalità Slovakka, 
dwar problemi ta’ pensjoni bħala riżultat tal-qsim ta’ dik li qabel kienet iċ-
Ċekoslovakkja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa ċittadin Slovakk u resident fis-Slovakkja, ħadem għal 38 sena fil-parti 
Ċeka ta’ dik li qabel kienet iċ-Ċekoslovakkja. Minn meta rtira fl-1992, il-petizzjonant ngħata 
pensjoni tal-anzjani mis-servizz tas-sigurtà soċjali Slovakk iżda, meta din il-pensjoni ġiet 
ikkalkulata, fuq bażi ta’ 38 sena ta’ ħidma fil-parti Ċeka u 5 snin ta’ ħidma fil-parti Slovakka 
taċ-Ċekoslovakkja, ma ġiex ikkunsidrat il-fatt li l-pensjoni Ċeka tal-anzjani hija ogħla minn 
dik Slovakka, li jfisser li l-petizzjonant jitlef madwar EUR 100 fix-xahar. Għaldaqstant, il-
petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew biex jintervieni u jinvestiga jekk din is-
sitwazzjoni hijiex konsistenti mal-leġiżlazzjoni tal-UE applikabbli fis-settur jew le. 

2. Admissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonant, ċittadin Slovakk residenti fis-Slovakkja, jilmenta li huwa mhux intitolat għall-
pensjoni Ċeka tal-anzjani minkejja l-fatt li hu ħadem għal 38 sena fit-territorju tal-parti 
Slovakka ta’ dik li kienet ir-Repubblika Federali Ċeka u Slovakka (CSFR) għal impriża li 
kellha l-uffiċċju reġistrat tagħha fil-parti Ċeka tas-CSFR sa Ġunju tal-1992, meta rtira.

Il-petizzjonant jixtieq jirċievi pensjoni Ċeka tal-anzjani u jiżgura kumpens għal pensjonanti 
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Slovakki kollha li kienu jaħdmu fil-parti Ċeka tas-CSFR iżda li qed jirċievu pensjoni 
Slovakka llum il-ġurnata.

Il-petizzjonant irtira fl-1 ta’ Lulju 1992 fis-CSFR u rċieva pensjoni tal-anzjani skont il-liġi ta’ 
dik li qabel kienet is-CSFR. Sa minn meta xoljiet is-CSFR kien meħtieġ li jiġu indirizzati 
numru ta’ kwistjonijiet, inklużi dawk marbuta mal-pensjonijiet, minħabba li kien hemm 
sistema waħda biss tal-pensjoni fis-CSFR. Il-kondiviżjoni tar-responsabilitajiet għall-
pensjonijiet futuri ta’ persuni li pparteċipaw f’din is-sistema fiż-żmien tal-istat federali antik 
hija stipulata fil-Ftehima dwar is-sigurtà soċjali bejn ir-Repubblika Ċeka u r-Repubblika 
Slovakka tad-29 ta’ Ottubru 1992 (Digriet Nru 228/1992 Coll.). 

Fir-rigward ta’ persuni li diġà rċevew il-pensjoni qabel ma xoljiet is-CSFR (31.12.1992), 
bħall-petizzjonant, il-Ftehima hija bbażata fuq l-ipoteżi li dawn il-pensjonijiet se jkompli jiġu 
kkunsidrati bħala pensjonijiet ta’ dak l-istat li fih il-pensjonant ikkonċernat kellu/ha residenza 
permanenti fid-data ta’ xoljiment. Ladarba l-petizzjonant kien resident fil-parti Slovakka tas-
CSFR, il-pensjoni tiegħu hija mħallsa mir-Repubblika Slovakka.

Id-dispożizzjonijiet relevanti li jappartienu għall-kondiviżjoni tar-responsabilitajiet (l-Artikoli 
12, 20 u 23) huma inklużi fl-Anness III tar-Regolament 1408/711 u japplikaw mid-data li fiha 
r-Repubblika Ċeka u r-Repubblika Slovakka ssieħbu fl-UE (1 ta’ Mejju 2004). L-inklużjoni 
tad-dispożizzjonijiet relevanti tal-ftehima bilaterali fl-Anness III tar-Regolament 1408/71 
tfisser li dawn id-dispożizzjonijiet huma parti mil-liġi tal-UE dwar il-koordinazzjoni tal-
iskemi tas-sigurtà soċjali.

Konklużjoni

Peress li l-liġi tal-UE ma tapplikax għal dan il-każ, il-Kummissjoni ma tistax tgħin aktar lill-
Parlament f’din il-petizzjoni.

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-siġurtà 
soċjali għall-persuni impjegati, persuni li jaħdmu għal rashom u għal membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu 
ġewwa l-Komunità, ĠU L 149 of 5.7.1971, p. 2


