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Suġġett: Petizzjoni 1019/2008, imressqa minn Reinhold Goisser, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar ir-rikonoxximent tal-perjodu pensjonabbli ta’ impjieg fil-
Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ħadem mill-1993-1997 fil-Greċja u kien imsieħeb fl-iskema pubblika tal-
assigurazzjoni kontra l-mard, IKA. Sa mill-2003, il-petizzjonant ipprova, bla ma rnexxielu, 
jikseb rikonoxximent ta’ dak il-perjodu bħala pensjonabbli u, billi l-appelli tiegħu lis-SOLVIT 
f’Berlin ma wassluh imkien, hu jitlob lill-Parlament Ewropew jikkunsidra l-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Il-petizzjonant huwa ċittadin Ġermaniż li ħadem bħala impjegat fil-Greċja matul il-perjodu 
1993-1997 u ħallas il-kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet lill-fond Grieg tal-pensjonijiet. Il-
petizzjonant jallega li ilu mill-2002 jipprova jiżgura d-drittijiet Griegi tiegħu dwar il-pensjoni, 
iżda li milli jidher, waħda mill-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent tal-perjodi Griegi tal-
pensjoni huwa l-forniment ta’ ktejjeb Grieg tal-assigurazzjoni, li m’għadx għandu. 

Fl-2002, il-Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) f’Berlin talbet lill-fond Grieg 
tal-pensjonijiet biex jipprovdilha formula E-205. Bħala risposta, l-awtoritajiet Griegi tal-
pensjoni, l-O.A.E.E., talbu li l-petizzjonant jissottometti għadd ta’ dokumenti lill-fond tal-
pensjonijiet, l-IKA, li jipprovaw li ħadem fil-Greċja matul il-perjodu msemmi hawn fuq u li 
huwa ħallas il-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni lill-IKA. Dawn id-dokumenti inkludew kopja 
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tal-kuntratt dwar l-istabbiliment tal-kumpanija fil-Greċja, li għaliha kien ħadem bħala 
maniġer, flimkien ma’ ċertifikat tal-assigurazzjoni u ma’ kopja tal-liċenzja tas-sewqan tiegħu. 

Mill-korrispondenza bejn il-petizzjonant u l-awtoritajiet Griegi fis-snin sussegwenti jidher li 
element meħtieġ għar-rikonoxximent tal-perjodi tal-pensjoni tiegħu huwa l-forniment ta’ 
ktejjeb tal-assigurazzjoni li jirreġistra l-kontribuzzjonijiet għall-pensjonijiet fil-Greċja. Il-
petizzjonant sostna li huwa kien iżomm tali ktejjeb tal-assigurazzjoni matul il-perjodu li fih 
kien qed jaħdem, iżda li dan il-ktejjeb intilef wara li huwa mar lura l-Ġermanja fl-1997. 

Fuq talba tal-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew ipprovda lill-Kummissjoni d-
dokumentazzjoni relevanti. Mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant wieħed jista’ 
jikkonkludi li huwa ssottometta lill-awtoritajiet Griegi lista ta’ dokumenti li juru li huwa 
ħadem fil-Greċja matul il-perjodu msemmi hawn fuq u li huwa ħallas il-kontribuzzjonijiet tal-
pensjoni lill-istituzzjonijiet kompetenti tas-sigurtà soċjali. 

Fuq il-bażi ta’ din l-informazzjoni, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Griegi jinvestigaw 
din il-kwistjoni għal darba oħra, b’mod partikolari sabiex juru jekk il-forniment ta’ ktejjeb 
Grieg tal-assigurazzjoni huwiex kundizzjoni formali għall-intitolament għal pensjoni Griega 
u, jekk dan huwa minnu, jispjegaw ir-raġunament ta’ dan ir-rekwiżit formali għar-
rikonoxximent tal-perjodi Griegi tal-assigurazzjoni.

Mill-bidu nett, jidher li tali rekwiżit formali għall-intitolament għal pensjoni huwa 
sproporzjonat. F’tali każ, dan iservi ta’ ostakolu mhux ġustifikat għall-moviment liberu tal-
ħaddiema skont l-Artikolu 39 KE. 

Il-Kummissjoni Ewropea se tikkuntattja lill-Parlament Ewropew malli tirċievi risposta dwar 
din il-kwistjoni mill-awtoritajiet Griegi.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni (RIV), li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Mill-aħħar komunikazzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni 
mill-awtoritajiet Griegi dwar il-passi li għandhom jittieħdu mill-petizzjonant sabiex jiżgura 
d-drittijiet tal-pensjoni tiegħu fil-Greċja.

Fit-tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet Griegi kkonfermaw li l-petizzjonant kien tassew 
assigurat mal-OAEE (preċedentament TAE) mill-1 ta’ Frar 1995.

Skont id-Digriet Presidenzjali Grieg 668/81, li jadotta l-Kostituzzjoni tal-Fond ta’ 
Assigurazzjoni Grieg għall-Kummerċjanti (OAEE), u b’mod partikolari l-Artikolu 22(2), il-
persuna assigurata għandha tissottometti lil dan il-fond bid-dokumenti ta’ sostenn meħtieġa 
minn dan id-Digriet kif ukoll bir-rekords tal-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni tagħha.
Abbażi ta’ din id-dokumentazzjoni, il-fond jista’ jistabbilixxi l-evidenza tad-durata tal-
impjieg professjonali tiegħu fil-Greċja.

Jidher li l-unika informazzjoni nieqsa f’dan l-istadju hija fil-fatt il-ktejjeb oriġinali tal-
assigurazzjoni. Jekk dan il-ktejjeb huwa nieqes, il-petizzjonant jista’ japplika għal ċertifikat 
tal-kontibuzzjonijiet tal-assigurazzjoni mħallsa lill-Fond ta’ Assigurazzjoni Grieg għall-
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Kummerċjanti.

Fid-19 ta’ Jannar 2011, il-Kummissjoni infurmat lill-petizzjonant dwar ir-riżultat tal-
investigazzjoni tagħha u provdietu bl-informazzjoni meħtieġa biex japplika għal dan iċ-
ċertifikat mingħand il-Fond ta’ Assigurazzjoni Grieg għall-Kummerċjanti, kif ukoll biex 
jissottometti aktar informazzjoni li tikkonferma l-impjieg tiegħu fil-perjodu bejn l-1993 u l-
1995.

Konklużjoni

Ladarba l-petizzjonant seta’ jiżgura ċ-ċertifikat tal-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni 
mħallsa fil-Fond ta’ Assigurazzjoni Grieg għall-Kummerċjanti, dan tal-aħħar għandu jkollu l-
informazzjoni kollha meħtieġa biex timtela l-formola E-205 li ntalbet mill-istituzzjoni 
Ġermaniża għall-kalkolu tal-pensjoni tal-petizzjonant fil-Ġermanja. Il-Kummissjoni se tara li 
b’mod ġust u mill-aktar fis tinsab soluzzjoni għat-talba tal-pensjoni mill-petizzjonant.


