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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0762/2007, внесена от Adam Kowalczyk, с полско гражданство, 
относно пенсията му на моряк

1. Резюме на петицията

В миналото вносителят на петицията е бил нает на търговски кораб, регистриран в 
Лимасол. Сега той получава пенсия от Полша и затова се е свързал с кипърските и с 
гръцките пенсионни органи с цел пенсионноосигурителните му вноски да бъдат 
прехвърлени към полския пенсионен фонд. От службата по социално осигуряване в 
Кипър са му отговорили, че той не е бил осигурен съгласно кипърското социално 
осигуряване и следователно не може да има претенции за пенсия от Кипър. От друга 
страна обаче, той не е получил отговор от гръцкия „Пенсионен фонд на моряците“. Тъй 
като смята, че има право на пенсия съответно от Кипър и от Гърция – въз основа на 
удостоверението в служебната книжка, вносителят на петицията отправя искане към 
Европейския парламент да се заеме с въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор от Комисията, получен на 5 май 2008 г.

През май 2004 г. той се е пенсионирал за навършена възраст в Полша, а впоследствие 
компетентната полска институция се е свързала с гръцките и кипърските осигурителни 
институции във връзка с осигурителните периоди, завършени по времето, когато той е 
работил на борда на плавателния съд. Кипърската институция е отговорила, че 
вносителят на петицията няма завършени периоди на осигуряване по кипърската 
социалноосигурителна система. Гръцката институция е поискала допълнителни 
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документи от вносителя на петицията през септември 2005 г. (вносителят на петицията 
ги е изпратил директно на гръцката институция през октомври 2005 г.), но досега от 
Гърция не е получен отговор относно осигурителното досие на вносителя на петицията 
по гръцката социалноосигурителна система.

Вносителят на петицията изразява недоволство, че компетентната гръцка институция се 
бави прекалено много с предаването на сведения относно неговия период на 
осигуряване (периодите на осигуряване, завършени в съответствие с гръцката 
социалноосигурителна схема) на компетентната полска институция.  

Правото на ЕС в областта на социалното осигуряване не заменя съществуващите 
национални социалноосигурителни системи с единна европейска система.
Разпоредбите на ЕС относно социалното осигуряване не хармонизират 
социалноосигурителните системи, а предвиждат опростена координация между тези 
национални системи. С други думи, всяка държава-членка може сама да определя 
елементите на своята национална социалноосигурителна система, т.е. кой ще бъде 
осигурен според нейното законодателство, какви осигуровки се предоставят и при 
какви условия, как се изчисляват тези осигуровки и колко вноски следва да се платят.  
Правото на ЕС, по-специално Регламент (ЕИО) № 1408/711, установява общи правила и 
принципи, които следва да се спазват при прилагане на националните закони. По този 
начин се гарантира, че прилагането на различни национални законодателства не оказва 
неблагоприятно въздействие върху лица, които упражняват своето право на свободно 
движение в рамките на Европейския съюз.

Тъй като няма хармонизирана система, лице, което е работило в няколко държави-
членки, ще получава пенсия за навършена възраст от всяка от тези държави-членки.
Тези пенсии отговарят на завършените периоди на осигуряване във всяка от 
въпросните държави. В съответствие с член 13, параграф 2, буква в) от Регламент 
1408/71 лице, който е наето на работа на борда на плавателен съд, плаващ под флага на 
държава-членка, е субект на законодателството на тази държава. Поради тази причина, 
докато е работел на борда на плавателен съд, вносителят на петицията е бил осигуряван 
в държавата, под чийто флаг плава съдът, и тази държава също така следва да му 
предостави пенсия за навършена възраст, отговаряща на тези периоди на осигуряване.
Мястото на регистрация на плавателния съд не е от значение за определянето на 
компетентната държава-членка за предоставяне на пенсията.

По отношение на процедурата за предявяване на искане за пенсия, член 36 от 
Регламент 574/72 предвижда, че когато лице, което е работило в повече от една 
държава-членка, желае да подаде заявление за държавна пенсия, това лице обикновено 
подава заявление в държавата по пребиваване. След това компетентната институция на 
държавата по пребиваване се свързва с органите на другите държави от негово/нейно 
име, за да получи сведения относно периодите на осигуряване, завършени в 
съответствие с техните законодателства.
                                               
1 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално 

осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, 
ОВ L 149 от 5.7.1971 г., стр. 2, Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1992/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г., ОВ L 392 от 30.12.2006 г., стр. 1.
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Регламент 1408/71 и регламентът за неговото прилагане, Регламент (ЕИО) № 574/72, 
установяват процедурите, които трябва да се следват в такива случаи. По-специално 
член 84, буква a) от Регламент 1408/71 предвижда, че социално-осигурителните 
институции на държавите-членки са длъжни взаимно да си предоставят информация и 
да си сътрудничат, и че те, „в съответствие с принципа на добрата администрация, в 
разумен срок отговарят на всички запитвания“. Тези процедури обикновено работят по 
задоволителен начин. При все това, тъй като на дадена институция може да се наложи 
да проучва някои случаи на национално равнище, т.е. да прави запитвания до 
предишни работодатели за събиране на необходимата информация, изготвянето на 
осигурителното досие може да отнеме известно време.  

Заключения

С оглед на забавянето, службите на Комисията ще отнесат въпроса на вниманието на 
гръцкото министерство и редовно ще уведомяват Парламента.

Също така, с цел ускоряване на процеса, вносителят на петицията може да реши да 
предприеме необходимите стъпки, предвидени в гръцкото национално 
законодателство.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Комисията е писала неколкократно до гръцките органи, с цел да се ускори случаят на 
вносителя на петицията. Въпреки че писмата на Комисията са били предадени на 
въпросната компетентна гръцка институция, тя до момента не е осигурила 
необходимото сътрудничество.

Тъй като редица граждани са се обръщали към Европейската комисия по същия въпрос, 
за забавяне при предоставяне на сведения за администрираните от въпросната 
институция периоди на осигуряване, тя възнамерява да третира всички тези сродни 
жалби като общ случай и да предприеме необходимите стъпки, с цел да гарантира 
спазването от страна на въпросната гръцка институция на членове 84 и 84а от 
Регламент 1408/71 относно сътрудничеството между институциите.

За да разгледа случая на вносителя като част от общия случай, Комисията трябва да 
получи съгласието му да действа от негово име по отношение на гръцките органи.

Заключения

Комисията изразява желание да добави тази петиция към общия случай относно 
липсата на сътрудничество от страна на въпросната гръцка институция. За да направи 
това, Комисията се нуждае от писмено съгласие от страна на вносителя на петицията.

Същевременно, вносителят също може да пожелае да предприеме необходимите 
стъпки, предвидени в гръцкото законодателство, за ускоряване на този процес.
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5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Комисията е писала неколкократно до гръцките органи, с цел да се ускори случаят на 
вносителя на петицията. Въпреки че писмата на Комисията са били предадени на 
въпросната компетентна гръцка институция, тя до момента не е осигурила 
необходимото сътрудничество.

След намесата на Комисията чрез постоянното гръцко представителство, 
компетентната гръцка институция – Пенсионният фонд на моряците (NAT) – най-
накрая е уведомила Комисията, че вносителят на петицията няма осигурително досие в 
регистъра на NAT. В тази връзка следва да се подчертае, че по времето, когато 
вносителят е бил нает на борда на гръцкия плавателен съд, като полски гражданин той 
не е бил субект на правото на Общността, тъй като Полша се присъединява към ЕС 
едва на 1 май 2004 г. По тази причина към момента достъпът му до гръцко социално 
осигуряване е бил въпрос от изключителната компетентност на националното гръцко 
законодателство и в това отношение вносителят не може да се позовава на правото на 
Общността. Следователно Комисията не може да проучи дали по силата на гръцкото 
законодателство в областта на социалното осигуряване вносителят е следвало да бъде 
осигурен във връзка със заетостта му на борда на гръцкия плавателен съд, тъй като към 
момента правото на Общността не е било приложимо в неговия случай.

При положение че вносителят на петицията счита, че съгласно приложимото към 
момента гръцко законодателство, той е трябвало да бъде осигурен, то следва да 
повдигне въпроса пред гръцките органи или пред гръцкия съд.

Комисията е поискала от гръцкото постоянно представителство да потвърди, че 
информацията относно осигурителното досие на вносителя на петицията е предадена на 
полската институция, която проучва искането му за отпускане на пенсия. Освен това,
предвид изискването за подобрено и засилено сътрудничество съгласно Регламенти 
883/2004 и 987/2009 Комисията е поискала потвърждение за това, че гръцките органи 
полагат всички възможни усилия да направят сътрудничеството с органите и 
институциите на социалното осигуряване в другите държави-членки по-ефективно и в 
бъдеще да осигуряват обмен на информация в по-кратки срокове.

Заключения

На практика Комисията не е в състояние да се намеси в полза на вносителя на 
петицията, тъй като по времето, когато той е бил нает на борда на гръцкия плавателен 
съд, правото на Общността не е било приложимо към неговия случай. Комисията би 
могла да се намеси единствено във връзка с обмена на информация между 
социалноосигурителните институции относно завършените осигурителни периоди на 
вносителя на петицията в държавите-членки (съгласно член 43 от Регламент 574/72, 
разглеждан заедно с член 94, параграф 2 от Регламент 1408/71).

Въпреки това, предвид значителното закъснение на гръцките органи при 
предоставянето на отговор на запитването за осигурителното досие, поставено от 
компетентната полска институция, и предвид принципа за подобрено и засилено 
сътрудничество съгласно новите Регламенти 883/2004 и 987/2009, Комисията ще 
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продължи да наблюдава положението, за да гарантира, че в бъдеще то ще се подобри, 
както и че гръцките органи ще осигурят по-ефективно сътрудничество със 
социалноосигурителните органи и институции на останалите държави-членки.


