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Temats: Lūgumraksts Nr. 0762/2007, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Adam 
Kowalcyzk, par savu jūrnieka pensiju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir iepriekš strādājis uz Limasolā reģistrēta tirdzniecības kuģa. Viņš 
tagad saņem Polijas pensiju un ir vērsies Kipras un Grieķijas pensiju iestādēs, lai panāktu 
savu pensijas iemaksu pārskaitīšanu uz Polijas pensiju fondu. Kipras sociālās nodrošināšanas 
iestādes ir atbildējušas, ka viņš nav ietverts Kipras sociālās nodrošināšanas sistēmā un tādēļ 
nevar pretendēt uz pensiju no Kipras. Grieķijas „Jūrnieku pensijas fonds” vēl nav viņam 
atbildējis. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, pamatojoties uz ierakstiem viņa pensiju 
norēķinu grāmatiņā, viņam ir tiesības saņemt pensiju gan no Kipras, gan Grieķijas, viņš lūdz 
Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

„2004. gada maijā lūgumraksta iesniedzējs pieprasīja vecuma pensiju Polijā, un tādēļ Polijas 
atbildīgā iestāde sazinājās ar Grieķijas un Kipras apdrošināšanas iestādēm par apdrošināšanas 
laika posmiem, kas pabeigti, strādājot uz kuģa. Kipras iestāde atbildēja, ka lūgumraksta 
iesniedzējs Kipras sociālā nodrošinājuma sistēmā nav pabeidzis nevienu apdrošināšanas 
periodu. 2005. gadā Grieķijas iestādes lūgumraksta iesniedzējam pieprasīja atsevišķus papildu 
dokumentus (lūgumraksta iesniedzējs tos nosūtīja tieši Grieķijas iestādēm 2005. gada 
oktobrī), tomēr līdz šim no Grieķijas iestādēm atbilde par lūgumraksta apdrošināšanas 
ierakstiem Grieķijas sociālā apdrošinājuma sistēmā nav saņemta.
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Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Grieķijas iestādes pārāk ilgi neziņo Polijas 
iestādēm par viņa apdrošināšanas ierakstiem (par apdrošināšanas laika posmiem, kas pabeigti 
Grieķijas sociālā apdrošinājuma sistēmā).

ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā neievieš vienotu Eiropas sistēmu un neaizstāj 
pašreizējās valstu sociālā nodrošinājuma sistēmas. Tās nevis saskaņo sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, bet gan drīzāk nodrošina šo valstu sistēmu koordinēšanu ar ES noteikumu par 
sociālo drošību palīdzību. Citiem vārdiem sakot, katra dalībvalsts var noteikt savas valsts 
sociālā nodrošinājuma sistēmas detaļas, t. i., kurš tiek apdrošināts saskaņā ar tās tiesību 
aktiem, kādi pabalsti pie kādiem nosacījumiem tiek piešķirti, kā šos pabalstus aprēķina un cik 
daudz iemaksu jāveic. ES tiesību akti, jo īpaši Regula (EEK) Nr. 1408/711, paredz kopīgus 
noteikumus un principus, kuri jāievēro, piemērojot valstu tiesību aktus. Tas nodrošina, ka 
dažādu valstu tiesību aktu pieņemšana nelabvēlīgi neietekmē personas, kuras izmanto savas 
tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā.

Tā kā šajā jomā nav saskaņotas sistēmas, persona, kura ir strādājusi vairākās dalībvalstīs, 
vecuma pensiju saņems no katras no šīm dalībvalstīm. Pensijas atbilst apdrošināšanas laika 
posmiem, kas pabeigti katrā attiecīgajā dalībvalstī. Atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 1408/71 
13. panta 2) punkta c) apakšpunktam personai, kas strādā uz kuģa ar kādas dalībvalsts karogu, 
piemēro šīs valsts tiesību aktus. Līdz ar to lūgumraksta iesniedzējs laikā, kamēr viņš strādājis 
uz kuģa, ir bijis apdrošināts tajā valstī, ar kuras karogu šis kuģis ir bijis reģistrēts, un šī valsts 
viņam nodrošina vecuma pensiju atbilstoši apdrošināšanas periodam. Kuģa reģistrācijas vietai 
nav nozīmes, lai noteiktu, kura dalībvalsts ir atbildīga par pensijas piešķiršanu.

Attiecībā uz pensijas pieprasīšanas procedūru Regulas (EEK) Nr. 574/72 36. pants paredz, ka, 
ja persona, kura ir strādājusi vairāk nekā vienā dalībvalstī, vēlas pieprasīt valsts pensiju, tā 
parasti pieprasa pensiju dalībvalstī, kurā tā dzīvo. Pēc tam pensijas pieprasītāja vārdā 
dalībvalsts, kurā atrodas viņa/viņas dzīvesvieta, sazinās ar citu dalībvalstu iestādēm, lai tās 
paziņotu par apdrošināšanas periodiem, kas pabeigti saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem.

Regula (EEK) Nr. 1408/71 un tās īstenošanas noteikumi, kā arī Regula (EEK) Nr. 574/72 
paredz procedūras, kas jāievēro šādos gadījumos. Jo īpaši Regulas Nr. 1408/71 84. a) pants 
nosaka, ka dalībvalstu sociālās apdrošināšanas iestādēm ir savstarpējas informēšanas un 
sadarbības pienākums un „saskaņā ar labas pārvaldības principu tās atbild uz visiem 
pieprasījumiem pieņemamā termiņā”. Šīs procedūras parasti norisinās apmierinoši. Tomēr, tā 
kā iestādēm, iespējams, jāveic atsevišķu lietu izmeklēšana valsts līmenī, t. i. jāsazinās ar 
bijušajiem darba devējiem, lai iegūtu vajadzīgo informāciju, zināms laiks var būt vajadzīgs 
apdrošināšanas ieraksta pabeigšanai.

Secinājumi

                                               
1 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 

darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, OV L 149, 5.7.1971., 
2. lpp., regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra 
Regulu (EK) Nr. 1992/2006, OV L 392, 30.12.2006., 1. lpp.
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Attiecībā uz kavēšanos Komisijas dienesti pievērsīs Grieķijas ministrijas uzmanību šai lietai 
un informēs Parlamentu par notikumu gaitu.

Lai šo procesu paātrinātu, lūgumraksta iesniedzējs var arī veikt vajadzīgās darbības, ko paredz
Grieķijas valsts tiesību akti.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

„Komisija vairākkārt rakstiskā veidā vērsās pie Grieķijas varas iestādēm, lai paātrinātu 
lūgumraksta iesniedzēja lietas izskatīšanu. Tomēr, lai gan Komisijas vēstules tika pārsūtītas 
atbildīgajai Grieķijas iestādei, tā līdz šim brīdim nav nodrošinājusi nepieciešamo sadarbību.

Tā kā vairāki pilsoņi ir sazinājušies ar Komisiju par šo pašu problēmu, kas saistīta ar minētās 
iestādes administrēto apdrošināšanas laika posmu novēlotu ziņošanu, tā gatavojas visas šīs 
saistītās sūdzības skatīt kā vienotu lietu un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka attiecīgā Grieķijas iestāde ievēro Regulas (EEK) Nr. 1408/71 84. un 84.a pantu par 
sadarbību starp iestādēm.

Lai skatītu lūgumraksta iesniedzēja lietu kā daļu no kopējās lietas, Komisijai nepieciešams 
iegūt lūgumraksta iesniedzēja piekrišanu rīkoties viņa vārdā vis-à-vis ar Grieķijas varas 
iestādēm.

Secinājumi

Komisija vēlētos šo lūgumrakstu pievienot kopējai lietai saistībā ar sadarbības trūkumu no 
attiecīgās Grieķijas iestādes puses. Lai to darītu, Komisijai nepieciešama rakstiska 
lūgumraksta iesniedzēja piekrišana.

Tajā pašā laikā, lai šo procesu paātrinātu, lūgumraksta iesniedzējs var arī veikt vajadzīgās 
darbības, ko paredz Grieķijas valsts tiesību akti.”

5. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Komisija vairākkārt rakstiskā veidā vērsās pie Grieķijas varas iestādēm, lai paātrinātu 
lūgumraksta iesniedzēja lietas izskatīšanu. Tomēr, lai gan Komisijas vēstules tika pārsūtītas 
atbildīgajai Grieķijas iestādei, tā līdz šim brīdim nav nodrošinājusi nepieciešamo sadarbību.

Pēc Komisijas iejaukšanās ar Grieķijas Pastāvīgās pārstāvniecības starpniecību Grieķijas 
kompetentā iestāde – Jūrnieku pensijas fonds (NAT) – beidzot informēja Komisiju, ka NAT
reģistrā nav atrodami lūgumraksta iesniedzēja apdrošināšanas dokumenti. Jāuzsver, ka laikā, 
kad lūgumraksta iesniedzējs strādāja uz Grieķijas kuģa, uz viņu kā Polijas valstspiederīgo 
neattiecās Kopienas tiesību akti, jo Polija pievienojās ES tikai 2004. gada 1. maijā. Tādēļ 
minētajā laikā lūgumraksta iesniedzēja tiesības uz Grieķijas sociālo apdrošināšanu 
reglamentēja tikai Grieķijas valsts tiesību akti, un lūgumraksta iesniedzējs šajā jautājumā 
nevar atsaukties uz Kopienas tiesību aktiem. Komisija nevar pārbaudīt, vai Grieķijas sociālā 
nodrošinājuma tiesību aktu izpratnē lūgumraksta iesniedzējam vajadzēja būt apdrošinātam 
laikā, kamēr viņš strādāja uz Grieķijas kuģa, jo minētajā laikā uz lūgumraksta iesniedzēju 
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neattiecās Kopienas tiesību akti.

Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka saskaņā ar attiecīgajā laikā spēkā esošajiem Grieķijas 
tiesību aktiem viņam bija jābūt apdrošinātam, viņam ar prasību jāvēršas Grieķijas varas 
iestādēs vai Grieķijas tiesā.

Komisija lūgusi Grieķijas Pastāvīgo pārstāvniecību apliecināt, ka informācija par lūgumraksta 
iesniedzēja apdrošināšanas dokumentiem ir paziņota Polijas iestādei, kas izskata lūgumraksta 
iesniedzēja pensijas pieteikumu. Papildus Komisija lūgusi apstiprināt, ka atbilstoši Regulās 
(EK) Nr. 883/2004 un (EK) Nr. 987/2009 noteiktajam sadarbības uzlabošanas un 
nostiprināšanas principam Grieķijas valsts iestādes dara visu iespējamo, lai turpmāk padarītu 
sadarbību ar citu valstu sociālās apdrošināšanas iestādēm efektīvāku un nodrošinātu ātrāku 
datu apmaiņu.

Secinājumi

Būtībā Komisija nevar iejaukties, lai palīdzētu lūgumraksta iesniedzējam, jo laikā, kad viņš 
strādāja uz Grieķijas kuģa, Kopienas tiesību akti uz lūgumraksta iesniedzēju neattiecās.
Komisija var iejaukties tikai saistībā ar informācijas apmaiņu starp sociālās apdrošināšanas 
iestādēm attiecībā uz apdrošināšanas laika posmiem, kurus lūgumraksta iesniedzējs pabeidzis 
dalībvalstīs (saskaņā ar 43. pantu Regulā (EEK) Nr. 574/72, kas jāskata kopā ar 94. panta 
2. punktu Regulā (EEK) Nr. 1408/71).

Tomēr, ņemot vērā Grieķijas varas iestāžu būtisko kavēšanos sniegt atbildi uz Polijas 
kompetentās iestādes lūgumu par apdrošināšanas dokumentiem, kā arī ņemot vērā jaunajās 
Regulās (EK) Nr. 883/2004 un (EK) Nr. 987/2009 noteikto sadarbības uzlabošanas un 
nostiprināšanas principu, Komisija turpinās uzraudzīt situāciju, lai nodrošinātu uzlabojumus 
nākotnē, kā arī to, lai Grieķijas varas iestādes efektīvāk sadarbotos ar citu valstu sociālās 
apdrošināšanas iestādēm.”


