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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0762/2007 af Adam Kowalczyk, polsk statsborger, om hans
sømandspension

1. Sammendrag

Andrageren har tidligere været beskæftiget på handelsskibe med hjemsted i Limassol.  Han 
oppebærer nu en polsk pension og har derfor rettet henvendelse til både de cypriotiske og de 
græske pensionsmyndigheder med henblik på at få overført sine pensionsbidrag til den polske 
pensionskasse.  Den cypriotiske socialsikring har svaret ham, at han ikke har været omfattet af 
den cypriotiske socialsikring og derfor ikke har krav på pension fra Cypern.  Den græske 
"Sømændenes Pensionskasse" har derimod ikke svaret ham.  Da andrageren mener, at han på 
grundlag af påtegningerne i sin søfartsbog er berettiget til pension fra hhv. Cypern og 
Grækenland, anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2007).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2008

I. Sammenfatning
Andrageren har tidligere været beskæftiget på et handelsskib med hjemsted i Limassol. Han 
ansøgte om alderspension i Polen i maj 2004, og den polske kompetente institution rettede i 
denne forbindelse henvendelse til de græske og cypriotiske forsikringsinstitutioner vedrørende 
de forsikringsperioder, han havde tilbagelagt under sin ansættelse ombord på skibet. Den 
cypriotiske institution svarede, at andrageren ikke havde tilbagelagt nogen forsikringsperioder 
under den cypriotiske socialsikringsordning. Den græske institution anmodede andrageren om 
at få tilsendt yderligere dokumentation i september 2005 (andrageren sendte denne 
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dokumentation direkte til den græske institution i oktober 2005). Den græske institution har 
imidlertid endnu ikke fremsendt oplysninger om forsikringsperioder tilbagelagt under den 
græske socialsikringsordning.

Andrageren klager over, at den kompetente græske institution er for lang tid om at oplyse den 
kompetente polske institution om hans forsikringsperioder (forsikringsperioder tilbagelagt 
under den græske socialsikringsordning).  

II. Kommissionens bemærkninger
EU-lovgivningen på socialsikringsområdet erstatter ikke de eksisterende nationale sociale 
sikringsordninger med en enkelt europæisk ordning. Frem for at harmonisere de sociale 
sikringsordninger sikrer EU-bestemmelserne om social sikring en simpel samordning af de 
nationale ordninger. Med andre ord kan alle medlemsstater frit fastsætte de nærmere 
retningslinjer for deres egne nationale sociale sikringsordninger, dvs. hvem der kan forsikres i 
henhold til landets lovgivning, hvilke ydelser der leveres og på hvilke betingelser, hvordan 
disse ydelser beregnes, og hvor mange bidrag, der skal betales. EU-lovgivningen, navnlig 
forordning (EØF) nr. 1408/711, fastsætter fælles regler og principper, som skal overholdes 
under anvendelse af den nationale lovgivning. Dette sikrer, at anvendelsen af forskellige 
nationale lovgivninger ikke har en negativ indvirkning på personer, der udøver deres ret til fri 
bevægelighed inden for EU.

Da der ikke er noget harmoniseret system, modtager en person, der har arbejdet i en række 
medlemsstater, alderspension fra de enkelte medlemsstater. Disse pensioner svarer til de 
forsikringsperioder, der er blevet tilbagelagt i hver af de pågældende stater. I henhold til 
artikel 13, stk. 2, litra c), i forordning 1408/71 er en arbejdstager, der er beskæftiget ombord 
på et skib, som fører en medlemsstats flag, omfattet af denne stats lovgivning. Under 
ansættelsen ombord på et skib var andrageren således forsikret i den stat, hvis flag det førte, 
og denne stat bør også tilkende ham alderspension svarende til disse forsikringsperioder.
Skibets hjemsted er ikke relevant for fastsættelsen af, hvilken medlemsstat, der skal tilkende 
pensionen.

Med hensyn til proceduren for begæring om pension fastslås det i artikel 36 i forordning 
574/72, at når en person, der har arbejdet i mere end en medlemsstat, ønsker at indgive en 
begæring om statspension, skal begæringen normalt indgives i bopælsstaten. Den kompetente 
institution i bopælsstaten tager herefter kontakt til myndighederne i andre stater på 
hans/hendes vegne for at få oplyst forsikringsperioder tilbagelagt under deres lovgivning.

I forordning 1408/71 og dens gennemførelsesforordning, forordning (EØF) nr. 574/72, 
fastsættes de procedurer, der skal følges i denne forbindelse. Det bestemmes navnlig i artikel 
84a i forordning 1408/71, at medlemsstaternes sociale sikringsinstitutioner har en gensidig 
forpligtelse til oplysning og samarbejde, og at de "i overensstemmelse med princippet om god 
forvaltningsskik [besvarer] alle forespørgsler inden for en rimelig frist".  Disse procedurer 
fungerer normalt tilfredsstillende. Da en institution imidlertid kan have behov for at 

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet, 
EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1992/2006 af 
18.12.2006, EFT L 392 af 30.12.2006, s.1.
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undersøge nogle sager på nationalt plan, dvs. at anmode om oplysninger fra tidligere 
arbejdsgivere for at indsamle de nødvendige oplysninger, kan det tage nogen tid at indsamle 
oplysninger om alle forsikringsperioder.  

Konklusioner
I lyset af forsinkelsen vil Kommissionen gøre det græske ministerium opmærksom på sagen 
og holde Parlamentet underrettet.

Andrageren har også mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger i henhold til den 
græske nationale lovgivning for at fremskynde processen.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. januar 2009.

Kommissionen skrev til de græske myndigheder flere gange for at fremskynde andragerens 
sag. Selv om Kommissionens skrivelser er sendt til den pågældende kompetente græske 
institution, har denne imidlertid indtil videre ikke tilvejebragt det fornødne samarbejde.

Da Kommissionen er blevet kontaktet af en række borgere om samme spørgsmål vedrørende 
forsinkelser i formidlingen af forsikringsperioder, der administreres af den pågældende 
institution, har den til hensigt at behandle alle disse forbundne klager som en fælles sag og 
tage de fornødne skridt til at sikre, at artikel 84 og 84a i forordning 1408/71 om samarbejde 
mellem institutionerne respekteres af den pågældende græske institution.

For at kunne behandle ansøgerens sag som del af den fælles sag har Kommissionen imidlertid 
brug for andragerens samtykke til, at den handler på hans vegne over for de græske 
myndigheder.

Konklusioner

Kommissionen vil gerne føje dette andragende til den fælles sag vedrørende manglende 
samarbejde fra den pågældende græske institution. For at gøre det har Kommissionen brug for 
et skriftligt samtykke fra andrageren.

Samtidig ønsker andrageren måske også at træffe de nødvendige foranstaltninger, der er 
fastsat i den græske nationale lovgivning for at fremskynde processen.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010.

Kommissionen skrev til de græske myndigheder flere gange, for at få andragerens sag 
behandlet hurtigt. Selv om Kommissionens skrivelser er sendt til den pågældende kompetente 
græske institution, har denne imidlertid stadig ikke etableret det fornødne samarbejde.

Efter Kommissionens indgriben via Grækenlands Faste Repræsentation har den kompetente 
græske institution - Sømændenes Pensionskasse (NAT) - endelig meddelt Kommissionen, at 
andrageren ikke har været registreret som forsikret i NAT. Til den ende er der behov for at 
understrege, at på det tidspunkt, hvor andrageren var ansat om bord på det græske skib, var 
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han som polsk statsborger ikke omfattet af fællesskabslovgivningen, fordi Polen først 
indtrådte i EU den 1. maj 2004. På det tidspunkt henhørte spørgsmålet om hans adgang til 
græsk social sikring derfor udelukkende under græsk national lovgivning, og andrageren kan 
ikke støtte sig på fællesskabslovgivningen i denne forbindelse. Kommissionen kan derfor ikke 
undersøge, om andrageren ifølge græsk sociallovgivning skulle have været forsikret som 
følge af hans beskæftigelse om bord på det græske skib, eftersom andrageren på daværende 
tidspunkt ikke var omfattet af fællesskabslovgivningen.

Er andrageren af den opfattelse, at han ifølge græsk lovgivning på daværende tidspunkt burde 
have været forsikret, må han rejse dette spørgsmål over for de græske myndigheder eller ved 
en græsk domstol.

Kommissionen har bedt Grækenlands Faste Repræsentation bekræfte, at oplysningerne om 
andragerens forsikringsforløb er blevet fremsendt til den polske institution, som behandler 
andragerens pensionsansøgning. Kommissionen har desuden i overensstemmelse med 
princippet om et øget og forstærket samarbejde, jf. forordning 883/2004 og 987/2009, bedt 
om bekræftelse på, at de græske myndigheder gør alt, hvad der er muligt, for at tilføre 
samarbejdet med andre staters sociale sikringsmyndigheder og institutioner mere effektivitet 
og fremover at sikre en hurtigere udveksling af oplysninger. 

Konklusioner

Med hensyn til substansen er Kommissionen ikke i stand til at intervenere til fordel for 
andrageren, eftersom denne ikke var omfattet af fællesskabslovgivningen på det tidspunkt, 
hvor han var ansat om bord på det græske skib. Kommissionen har kun kunnet intervenere 
med hensyn til udvekslingen af oplysninger mellem de sociale sikringsinstitutioner om 
forsikringsperioder tilbagelagt af andrageren i medlemsstaterne (i overensstemmelse med 
artikel 43 i forordning 574/72, sammenholdt med artikel 94, stk. 2, i forordning 1408/71).

I betragtning af de græske myndigheders stærkt forsinkede svar på den kompetente polske 
institutions anmodning om forsikringsforløbet og under hensyntagen til princippet om et øget 
og forstærket samarbejde i henhold til de nye forordninger 883/2004 og 987/2009 vil 
Kommissionen imidlertid fortsat overvåge situationen for at påse, at denne fremover undergår 
en forbedring, og at de græske myndigheder tilfører samarbejdet med andre staters sociale 
sikringsmyndigheder og institutioner mere effektivitet.


