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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0330/2007, którą złożył Ion Anghel (Rumunia) w sprawie 
nieuwzględnienia przez władze Grecji przysługującego mu prawa do 
ubezpieczenia społecznego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że mieszka legalnie w Grecji od 1998 r. oraz że opłaca tam 
składki na ubezpieczenie społeczne od 2000 r. W 2003 r. poważnie zachorował i został 
zmuszony zaprzestać pracy z dniem 1 kwietnia 2004 r. Zdaniem składającego petycję władze 
greckie odmówiły przyznania mu jakichkolwiek świadczeń socjalnych z uwagi na fakt, że
w chwili zachorowania pracował w Grecji mniej niż 5 lat. Ponadto składającemu petycję 
dwukrotnie odmówiono przyznania specjalnej pomocy finansowej przysługującej osobom 
cierpiącym na dolegliwości nerek: po raz pierwszy z uwagi na fakt, że Rumunia nie była 
członkiem Unii Europejskiej oraz po raz drugi po 1 stycznia 2007 r., ponieważ Rumunia nie 
była pełnoprawnym członkiem UE. Autor petycji zwraca się zatem do Parlamentu 
Europejskiego o zbadanie sprawy.

2. Dopuszczalność
Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

I. Petycja
Składający petycję jest obywatelem Rumunii i utrzymuje, że od 1996 r. zamieszkuje w Grecji.
W tym kraju pracował i tam opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w latach 2000–2004.
W 2004 r. zachorował i przestał pracować.
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Składający petycję twierdzi, że greckie władze odmówiły przyznania mu jakichkolwiek 
świadczeń socjalnych z uwagi na fakt, że w chwili zachorowania opłacał w Grecji składki na 
ubezpieczenie społeczne przez okres krótszy niż 5 lat. Ponadto odmówiono mu specjalnej 
pomocy finansowej przysługującej osobom cierpiącym na dolegliwości nerek.

II. Uwagi Komisji dotyczące petycji 
Komisja zwróciła się do greckiego ministerstwa pracy i opieki społecznej o udzielenie w tej 
sprawie informacji. Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią składający petycję był ubezpieczony
w greckim zakładzie ubezpieczeń społecznych dla rolników od dnia 1 stycznia 2000 r.
Składający petycję ubiegał się o rentę inwalidzką, a na mocy decyzji greckiego zakładu 
ubezpieczeń społecznych dla rolników został uznany za niezdolnego do pracy od kwietnia 
2004 r. Składającemu petycję nie przyznano renty inwalidzkiej, ponieważ nie spełniał 
wymogu dotyczącego pięcioletniego okresu ubezpieczenia społecznego w Grecji w chwili 
zachorowania ani nie miał innego okresu ubezpieczenia, który można byłoby dodać.

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez greckie ministerstwo składający petycję od 
maja 2004 r. jest regularnie poddawany dializom nerek na koszt zakładu ubezpieczeń 
społecznych dla rolników. Od maja 2004 r. zakład ubezpieczeń społecznych dla rolników 
opłacał miesięcznie koszty jego leczenia i transportu do szpitala na dializy nerek (410 euro 
miesięcznie do stycznia 2007 r. i 450 euro od lutego 2007 r.). 

Odpowiedź nie określa warunków przyznawania pomocy społecznej zwanej po grecku 
„pronia” oraz prawa składającego petycję do tej pomocy. Wydaje się, że jest to świadczenie
z tytułu pomocy społecznej, którego nie dotyczy przedmiotowy zakres rozporządzenia (WE)
nr 1408/711, aczkolwiek Komisja zwróci się do greckich władz o wyjaśnienie charakteru
i warunków otrzymania tego świadczenia.

Ponieważ Rumunia jest państwem członkowskim UE od 2007 r., a rozporządzenie nr 1408/07 
ma zastosowanie do rumuńskich obywateli od 1 stycznia 2007 r., greckie ministerstwo 
poinformowało Komisję, że jeśli składający petycję przedłoży nowy wniosek o przyznanie 
renty inwalidzkiej, władze greckie rozpatrzą ten wniosek zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu nr 1408/71 i uwzględnią okresy ubezpieczenia, które składający petycję 
zgromadził zgodnie z ustawodawstwem każdego innego państwa członkowskiego. Systemy 
rent inwalidzkich państw członkowskich należących do Unii Europejskiej znacznie się 
między sobą różnią. Jednakże instytucja państwa członkowskiego, do której składane są 
wnioski o rentę inwalidzką, bierze pod uwagę okresy ubezpieczenia i zamieszkania 
ukończone przez wnioskodawcę zgodnie z ustawodawstwem jakiegokolwiek innego państwa 
członkowskiego, jeśli jest to konieczne, aby uzyskać świadczenie.

Ponieważ składający petycję nie spełnił warunków niezbędnych, aby otrzymać rentę 
inwalidzką, jako że stał się niezdolny do pracy na podstawie greckich krajowych przepisów 
                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, 
Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2, rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1992/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., Dz.U. L 392 z 30.12.2006, s. 1.
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prawa i nie dysponował okresem ubezpieczenia, które mogłoby zostać dodane do greckiego 
okresu ubezpieczenia na mocy prawa wspólnotowego, służby Komisji nie mogą podważyć 
decyzji greckich władz.

Jak stwierdziło greckie ministerstwo w swoich informacjach, sytuacja składającego petycję 
zmieniła się wraz z dniem 1 stycznia 2007 r., gdy Rumunia stała się państwem członkowskim 
UE, a składający petycję może przedłożyć nowy wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej 
zgodnie z art. 94 rozporządzenia nr 1408/71. Jeśli w Rumunii pozostał jakikolwiek okres 
ubezpieczenia, zostanie on dodany do greckiego okresu ubezpieczenia i wtedy składający 
petycję spełni warunek pięcioletniego okresu ubezpieczenia, który jest konieczny, aby być 
uprawnionym do renty inwalidzkiej w Grecji.

III. Wnioski
Komisja nie potrafiła wskazać na żadne naruszenie przepisów wspólnotowych w zakresie 
ubezpieczenia społecznego. Składający petycję może złożyć nowy wniosek o przyznanie mu 
renty inwalidzkiej i jeśli w Rumunii pozostał jakikolwiek okres ubezpieczenia, greckie 
władze dołączą ten okres do greckiego okresu ubezpieczenia, aby osiągnąć maksymalny okres 
ubezpieczenia.

Służby Komisji będą się starały wyjaśnić charakter i warunki pomocy finansowej, która po 
grecku nosi nazwę „pronia” i poinformuje Parlament Europejski o wszelkich nowych 
informacjach w tej sprawie.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Od czasu udzielenia ostatniej odpowiedzi służby Komisji wielokrotnie kontaktowały się 
zarówno ze składającym petycję, jak i z władzami greckimi w celu wyjaśnienia sytuacji 
składającego petycję. 

Jeśli chodzi o kwestię renty inwalidzkiej, władze greckie potwierdziły, że składający petycję 
nie spełnił zawartego w prawodawstwie greckim wymogu dotyczącego pięcioletniego okresu 
ubezpieczenia społecznego uprawniającego do otrzymania świadczeń. W celu ustalenia 
okresu ubezpieczenia społecznego składającego petycję oraz umożliwienia mu uzyskania 
uprawnień do otrzymywania świadczeń zgodnie z prawem greckim, władze greckie zwróciły 
się do właściwych organów w Rumunii w celu wymiany informacji na temat okresu 
ubezpieczenia społecznego składającego petycję, co poparły odpowiednimi dowodami. 
(Władze greckie przesłały władzom rumuńskim formularze E204, E205, E213 oraz inne 
dokumenty, w tym decyzję o stopniu niepełnosprawności, oraz poprosiły władze Rumunii
o przesłanie formularza E205 oraz wszelkich istniejących decyzji dotyczących 
niepełnosprawności składającego petycję wydanych zgodnie z prawem rumuńskim). 

W odniesieniu do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego dla pacjentów poddawanych
w Grecji dializom nerek (świadczenia, które składający petycję nazywa po grecku słowami 
„pronia/trofima”) władze greckie dostarczyły służbom Komisji tekst rozporządzenia ministra 
zmieniającego zasady przyznawania tych świadczeń oraz rozszerzającego ich zakres na 
wszystkich obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Grecji, które weszło w życie
w sierpniu 2009 r.
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Wnioski

Wniosek składającego petycję o przyznanie renty inwalidzkiej jest obecnie rozpatrywany 
przez odpowiednie władze greckie. Akceptacja wniosku zależeć będzie od spełnienia 
wymogu dotyczącego dodatkowego okresu ubezpieczenia w systemie rumuńskim, zgodnie
z prawodawstwem tego kraju.

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego dla pacjentów poddawanych w Grecji 
dializom nerek są od sierpnia 2009 r. dostępne dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej,
w tym dla składającego petycję.


