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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0890/2004, imressqa minn Ingrid Mantzouridis, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża u Griega, dwar il-problemi tagħha għall-ħlas tal-pensjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hi intitolata li tibbenifika minn żewġ pensjonijiet, kemm fil-Ġermanja kif 
ukoll fil-Greċja. Minkejja dan, hi ltaqgħet ma’ problemi meta hi ppruvat tittrasferixxi l-ħlas 
tal-pensjoni Griega tagħha f’kont bankarju fil-Ġermanja. Fost affarijiet oħra, il-Bank 
Nazzjonali Grieg iċċarġja xi spejjeż amministrattivi għat-trasferiment tal-pensjoni tagħha 
għall-kont bankarju fil-Ġermanja. Dawn l-ispejjez huma ogħla sew minn dawk iċċarġjati lil 
persuni rtirati Griegi oħra li jirresiedu fil-Ġermanja. F’dan ir-rigward, il-petizzjonanta qiegħda 
tirreferi għad-dispożizzjonijiet tal-proposta ta’ emenda tar-regolament dwar l-applikazzjoni 
tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali għall-imjegati, għal dawk li jaħdmu għal rashom u għall-membri 
tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità, kif ukoll għad-dispożizzjonijiet li huma 
relatati mal-armonizzazzjoni tad-drittijiet u mas-simplifikazzjoni tal-proċeduri.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ April 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Frar 2006.

Sabiex isiru jafu iktar dwar dawn id-dikjarazzjonijiet, is-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea 
kkuntattjaw lill-awtoritajiet Griegi biex jiksbu informazzjoni preċiża dwar il-każ tal-
petizzjonanta.

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Parlament Ewropew, fi żmien xieraq, dwar l-iżvilupp ta’ dan 
il-każ.
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4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ottubru 2006.

Fit-28 ta’ April 2006, l-awtoritajiet Griegi kkomunikaw lis-servizzi tal-Kummissjoni li l-
problema li qed tiffaċċja l-petizzjonanta se tiġi solvuta dalwaqt.

Fil-fatt, dawn l-awtoritajiet huma konxji mill-problema tal-ispejjeż bankarji ċċarġjati għall-
ħlas tal-pensjonijiet fi Istati Membri oħra. Barra minn hekk, din il-problema teżisti wkoll fit-
territorju tal-Greċja meta jsir il-ħlas ta’ pensjoni permezz ta’ bank li mhuwiex reġistrat mal-
istituzzjoni li qed tħallas. Din il-problema hi kkważata minħabba l-għadd ta’ istituzzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali li ma rnexxilhomx jinnegozjaw mal-banek.

Sabiex din il-problema tiġi solvuta b’mod uniformi, kemm fil-livell intern kif ukoll f’dak 
estern, l-awtoritajiet Griegi nedew programm wiesa’ ta’ riorganizzazzjoni interna. 

Id-Digriet Presidenzjali 258, tat-28 ta’ Diċembru 2005, ħoloq l-OAEE, istituzzjoni unika tas-
sigurtà soċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom. Attwalment, din l-istituzzjoni tinsab fl-
aħħar fażi tan-negozjati mal-banek sabiex jiġu ffinalizzati l-formalitajiet neċessarji (l-IBAN, 
il-BIC eċċ.) li jippermettu li l-ħlas tal-pensjoni jsir mingħajr spejjeż għall-benefiċjarji.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

L-awtoritajiet Griegi kkomunikaw li l-problema tal-ispejjeż bankarji m’għadhiex teżisti għall-
maġġoranza tal-persuni assigurati mal-Caisse IKA. Għall-kuntrarju, il-problema tibqa’ 
tippersisti għal dawk li huma assigurati mal-istituzzjoni tal-ħaddiema li jaħdmu għal rashom, 
l-OAEE. Fil-fatt, in-negozjati mal-banek, sabiex jiġu ffinalizzati l-formalitajiet neċessarji (l-
IBAN, il-BIC eċċ.) li jippermettu li l-ħlas tal-pensjoni jsir mingħajr spejjeż għall-benefiċjarji, 
ma rnexxewx.

Din il-kwistjoni, li tirrigwarda l-ispejjeż bankarji fuq il-ħlasijiet magħmula mill-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali lill-individwi, hi kwistjoni ġenerali li tikkonċerna l-parti l-
kbira tal-Istati Membri. Fil-kuntest tar-Regolament 883/04, il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tħeġġeġ lill-Istati Membri, fil-kuntest tal-kummissjoni amministrattiva biex, kemm jista’ jkun, 
jeliminaw dawn l-ispejjeż meta ma jkunx hemm ġustifikazzjoni għalihom.
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