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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas anksčiau dirbo Limasolyje registruotame prekybiniame laive. Dabar jis 
gauna Lenkijos pensiją, todėl kreipėsi į Kipro ir Graikijos pensijų įstaigą dėl pensijos įmokų 
pervedimo į Lenkijos pensijų fondą. Kipro socialinio draudimo įstaiga atsakė, kad jis nebuvo 
apdraustas Kipro socialinio draudimo sistema, todėl jam nepriklauso pensija iš Kipro.
Graikijos Jūrininkų pensijų fondas jam neatsakė. Peticijos pateikėjas mano, kad, remiantis 
patvirtinimu jo jūrininko knygelėje, jis turi teisę į pensiją iš atitinkamai Kipro ir Graikijos, 
todėl prašo Europos Parlamento išnagrinėti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. gegužės 5 d.

„2004 m. gegužės mėn. jis pateikė prašymą senatvės pensijai gauti Lenkijoje, todėl 
kompetentinga Lenkijos institucija kreipėsi į Graikijos ir Kipro draudimo institucijas dėl 
draudimo laikotarpių, kuriuos jis įgijo dirbdamas laive. Kipro institucija atsakė, kad pagal 
Kipro socialinės apsaugos sistemą peticijos pateikėjas neįgijo draudimo laikotarpių. 2005 m. 
rugsėjo mėn. Graikijos institucija paprašė peticijos pateikėjo pateikti daugiau dokumentų 
(2005 m. spalio mėn. peticijos pateikėjas juos išsiuntė tiesiai Graikijos institucijai), bet 
Graikijos institucija iki šiol nepateikė atsakymo dėl peticijos pateikėjo draudimo stažo pagal 
Graikijos socialinės apsaugos sistemą.
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Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Graikijos institucija pernelyg ilgai nepraneša 
kompetentingai Lenkijos institucijai apie jo draudimo stažą (pagal Graikijos socialinės 
apsaugos sistemą įgytus draudimo laikotarpius).

ES socialinės apsaugos teisės aktai nepakeičia esamų nacionalinių socialinės apsaugos 
sistemų viena Europos sistema. ES socialinės apsaugos nuostatomis socialinės apsaugos 
sistemos ne tiek derinamos, kiek paprasčiausiai koordinuojamos. Kitaip tariant, kiekviena 
valstybė narė savo nuožiūra gali nustatyti savo nacionalinės sistemos duomenis, t. y. kas 
apdraudžiamas pagal jos teisės aktus, kokios ir kokiomis sąlygomis skiriamos išmokos, kaip 
jos apskaičiuojamos ir kiek įmokų reikėtų sumokėti. ES teisės aktuose, konkrečiai 
Reglamente (EEB) Nr. 1408/71,1 nustatytos bendrosios taisyklės ir principai, į kuriuos reikia 
atsižvelgti taikant nacionalinius teisės aktus. Taip užtikrinta, kad, taikant skirtingus 
nacionalinius teisės aktus, nebūtų daromas neigiamas poveikis asmenims, kurie naudojasi
teise į laisvą judėjimą Europos Sąjungoje.

Nėra suderintos sistemos, todėl keliose valstybėse narėse dirbę asmenys senatvės pensijas 
gauna iš kiekvienos atitinkamos valstybės narės. Šios pensijos atitinka kiekvienoje susijusioje 
valstybėje įgytus draudimo laikotarpius. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 13 straipsnio 
2 dalies c punktą laive, kuris plaukioja su valstybės narės vėliava, dirbančiam darbuotojui 
taikomi tos valstybės teisės aktai. Taigi, dirbdamas laive, peticijos pateikėjas buvo apdraustas 
toje valstybėje, su kurios vėliava laivas plaukiojo, todėl ši valstybė ir turėtų jam skirti šiuos 
draudimo laikotarpius atitinkančią senatvės pensiją. Nustatant už pensijos skyrimą atsakingą 
valstybę narę laivo registracijos vieta nesvarbi.

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 36 straipsnyje nurodytą prašymo pensijai gauti 
pateikimo procedūrą nustatyta, kad daugiau nei vienoje valstybėje narėje dirbęs asmuo, 
pageidaujantis pateikti prašymą savo valstybės pensijai gauti, paprastai jį pateikia 
gyvenamosios vietos valstybėje. Gyvenamosios vietos kompetentinga institucija susisiekia su 
kitų valstybių įstaigomis jo (jos) vardu, siekdamos sužinoti, kokie draudimo laikotarpiai įgyti 
pagal jų teisės aktus.

Reglamente (EEB) Nr. 1408/71 ir jo įgyvendinimo Reglamente (EEB) Nr. 574/72 nustatytos 
tokiais atvejais taikytinos procedūros. Konkrečiai kalbant, Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 
84a straipsnyje nustatyta, kad valstybių narių socialinės apsaugos institucijos privalo keistis 
informacija ir bendradarbiauti ir, kad „pagal gero administravimo principą įstaigos į visus 
paklausimus atsako per pagrįstą laikotarpį“. Paprastai šios procedūros veikia pakankamai 
gerai. Vis dėlto institucijoms gali reikėti ištirti kai kuriuos atvejus nacionaliniu lygmeniu, 
pvz., kad galėtų prašyti informacijos iš ankstesnių darbdavių, siekdamos surinkti reikiamą 
informaciją, todėl draudimo stažo duomenų parengimas gali šiek tiek užtrukti.

                                               
1 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal 

darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, OL L 149, 1971 7 5, p. 2 ; 
šis reglamentas paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2006 m. gruod˛io 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1992/2006, OL L 392, 2006 12 30, p. 1.
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Išvados

Komisijos tarnybos atkreips Graikijos ministerijos dėmesį į delsimo problemą ir informuos 
Parlamentą.

Galbūt peticijos pateikėjas, siekdamas pagreitinti procesą, pageidautų imtis ir pagal Graikijos 
nacionalinius teisės aktus nustatytų būtinų veiksmų.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.

„Siekdama pagreitinti peticijos pateikėjo bylos nagrinėjimą, Komisija kelis kartus rašė 
Graikijos įstaigomis. Tačiau nors Komisijos laiškai perduoti atitinkamai kompetentingai 
Graikijos institucijai, ši institucija iki šiol neužtikrino būtino bendradarbiavimo.

Į Komisiją kreipėsi keli piliečiai dėl tos pačios pranešimo apie atitinkamos įstaigos 
administruojamus draudimo laikotarpius delsimo problemos, todėl ji ketina nagrinėti visus 
šiuos susijusius skundus kaip bendrą bylą ir imtis būtinų veiksmų, siekdama užtikrinti, kad 
atitinkama Graikijos institucija laikytųsi Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl institucijų 
bendradarbiavimo 84 ir 84a straipsnių.

Tačiau, norėdama nagrinėti peticijos pateikėjo bylą kaip dalį bendros bylos, Komisija turi 
gauti peticijos pateikėjo sutikimą Graikijos įstaigų atžvilgiu veikti jo vardu.

Išvados

Komisija norėtų įtraukti šią peticiją į bendrą bylą dėl atitinkamos Graikijos institucijos 
nebendradarbiavimo. Šiuo tikslu Komisijai reikia raštiško peticijos pateikėjo sutikimo.

Be to, peticijos pateikėjas, siekdamas pagreitinti procesą, galbūt norėtų imtis ir pagal 
Graikijos nacionalinius teisės aktus nustatytų būtinų veiksmų.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Komisija, siekdama skubiai išnagrinėti peticijos pateikėjo bylą, kelis kartus rašė Graikijos 
įstaigomis. Tačiau, nors Komisijos laiškai perduoti atitinkamai kompetentingai Graikijos 
institucijai, ši institucija vis dar neužtikrino būtino bendradarbiavimo.

Komisijai ėmusis veiksmų per Graikijos nuolatinę atstovybę, pagaliau kompetentinga 
Graikijos institucija – Jūrininkų draudimo kasa (NAT) – Komisijai pranešė, kad NAT registre 
peticijos pateikėjo stažas neužregistruotas. Šiuo tikslu reikia pabrėžti, kad peticijos pateikėjui 
dirbant Graikijos laive, jam kaip Lenkijos piliečiui nebuvo taikomi Bendrijos teisės aktai, nes 
Lenkija prie ES prisijungė tik 2004 m. gegužės 1 d. Todėl tuo metu, jo naudojimuisi Graikijos 
socialinės apsaugos sistema buvo taikomi tik nacionaliniai Graikijos teisės aktai ir šiuo 
atžvilgiu peticijos pateikėjas negali remtis Bendrijos teisės aktais. Todėl Komisija negali 
nagrinėti, ar dirbdamas Graikijos laive peticijos pateikėjas turėjo būti apdraustas pagal 
Graikijos socialinės apsaugos teisės aktus, nes tuo metu peticijos pateikėjui nebuvo taikomi 
Bendrijos teisės aktai.
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Jei peticijos pateikėjas mano, kad tuo metu jis turėjo būti apdraustas pagal Graikijos teisės 
aktus, jis turėtų iškelti šį klausimą Graikijos įstaigose arba Graikijos teisme.

Komisija Graikijos nuolatinę atstovybę paragino patvirtinti, kad informacija apie peticijos 
pateikėjo draudimo stažą perduota Lenkijos institucijai, tiriančiai peticijos pateikėjo prašymą 
skirti pensiją. Be to, Komisija paragino, vadovaujantis geresnio ir glaudesnio 
bendradarbiavimo dvasia pagal reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) 987/2009 patvirtinti, 
kad ateityje Graikijos įstaigos dės visas pastangas veiksmingiau bendradarbiauti su kitų 
valstybių socialinės apsaugos įstaigomis ir sparčiau keistis duomenimis.

Išvados

Iš esmės Komisija negali imtis veiksmų peticijos pateikėjo naudai, nes tuo metu, kai jis dirbo 
Graikijos laive, jam nebuvo taikomi Bendrijos teisės aktai. Komisija galėjo imtis veiksmų tik 
dėl socialinės apsaugos institucijų keitimosi informacija apie peticijos pateikėjo valstybėse 
narėse įgytus draudimo laikotarpius (pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 43 straipsnį, 
skaitytiną kartu su Reglamento (EEB) nr. 1408/71 94 straipsnio 2 dalimi).

Vis dėlto, atsižvelgdama į ilgą Graikijos įstaigų delsimą atsakyti į kompetentingos Lenkijos 
institucijos pateiktą užklausą dėl draudimo stažo ir į geresnio bei stipresnio bendradarbiavimo 
principą pagal naujuosius reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) 987/2009, Komisija toliau 
stebės padėtį, siekdama užtikrinti, kad ateityje ji pagerėtų ir kad Graikijos institucijos 
veiksmingiau bendradarbiautų su kitų valstybių socialinės apsaugos įstaigomis ir 
institucijomis.“


