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Ref.: Petiția nr. 0762/2007, adresată de Adam Kowalcyzk, de cetățenie poloneză, 
privind pensia sa de navigator

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a fost anterior angajat pe o navă comercială înregistrată în Limassol. În prezent, 
primește o pensie în Polonia și, în consecință, a contactat atât autoritățile cipriote, cât și pe 
cele elene în domeniul pensiilor, în vederea transferării contribuțiilor sale de pensie în fondul 
de pensie polonez. Autoritățile cipriote de asigurări sociale au răspuns că acesta nu era 
acoperit de asigurările sociale din Cipru și astfel nu poate avea pretenții privind o pensie din 
Cipru. „Fondul de pensii pentru navigatori” din Grecia, pe de altă parte, nu i-a răspuns. 
Deoarece petiționarul consideră că, în baza confirmării din carnetul său de eliberare, are 
dreptul la o pensie din Cipru și, respectiv, Grecia, acesta solicită intervenția Parlamentului 
European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2008

 Petiționarul a fost angajat anterior pe o navă comercială înregistrată în Limassol. Acesta a 
cerut o pensie pe criterii de vârstă în Polonia în mai 2004. În consecință, autoritățile poloneze 
competente au contactat instituțiile de asigurări din Grecia, respectiv Cipru, pentru perioadele 
de asigurare corespunzătoare angajării sale la bordul navei. Instituția cipriotă a răspuns că 
petiționarul nu a încheiat nicio perioadă de asigurare în sistemul cipriot de asigurări sociale. 
Instituția din Grecia a cerut petiționarului documente suplimentare în septembrie 2005 (pe 
care petiționarul le-a trimis direct instituției din Grecia în octombrie 2005). Cu toate acestea, 
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până în prezent, petiționarul nu a primit din partea instituției din Grecia niciun răspuns cu 
privire la dosarul său de asigurare din cadrul sistemului de asigurări sociale grecesc.

Petiționarul obiectează că durează prea mult comunicarea dosarului său de asigurare de către 
instituția competentă din Grecia (perioadele de asigurare încheiate în cadrul sistemului de 
asigurări sociale din Grecia) către instituția poloneză competentă. 

Legislația comunitară din domeniul securității sociale nu înlocuiește sistemele de asigurări 
sociale naționale existente cu un sistem european unic. Prevederile comunitare cu privire la 
asigurările sociale se referă la simpla coordonare a sistemelor naționale și nu la armonizarea 
sistemelor de asigurări sociale. Cu alte cuvinte, fiecare stat membru este liber să hotărască 
detaliile sistemului național de asigurări sociale, adică cine poate fi asigurat în cadrul 
legislației sale, ce beneficii sunt prevăzute și în ce condiții, cum se calculează aceste beneficii 
și ce contribuții trebuie plătite. Legislația comunitară, cu precădere Regulamentul (CEE) nr. 
1408/711, stabilește reguli și principii comune care trebuie respectate în momentul aplicării 
legislației naționale. Astfel se garantează că aplicarea diferitelor legislații naționale nu are 
efecte adverse asupra persoanelor care își exercită dreptul la liberă circulație în interiorul 
Uniunii Europene.

Deoarece nu există un sistem armonizat, o persoană care a lucrat în mai multe state membre 
va primi o pensie de vârstă din fiecare stat membru în cauză. Aceste pensii corespund 
perioadelor de asigurare încheiate în fiecare dintre statele respective. În conformitate cu 
Articolul 13 alineatul (2) litera (c) al Regulamentului 1408/71, o persoană angajată la bordul 
unei nave sub steagul unui stat membru se va supune legislației din respectivul statul membru. 
Prin urmare, pe durata angajării la bordul unei nave, petiționarul a fost asigurat în statul sub al 
cărui steag se afla nava și statul respectiv trebuie să îi ofere o pensie de vârstă 
corespunzătoare perioadelor de asigurare în cauză. Locul de înregistrare a navei este irelevant 
pentru determinarea statului membru competent care acordă pensia.

În ceea ce privește procedura de solicitare a pensiilor, Articolul 36 al Regulamentului 574/72 
prevede că, atunci când o persoană care a lucrat în mai mult de un stat membru dorește să 
solicite o pensie de stat, cererea trebuie făcută în țara de rezidență. Instituția competentă din 
țara de rezidență ia legătura ulterior cu autoritățile din celelalte state în numele solicitantului 
pentru a le comunica perioadele de asigurare încheiate în conformitate cu legislația lor. 

Regulamentul 1408/71 și regulamentul de aplicare a acestuia, Regulamentul (CEE) nr. 
574/72, stipulează procedurile de urmat în astfel de cazuri. În special, articolul 84a din 
Regulamentul 1408/71 prevede că instituțiile de asigurări sociale din statele membre au 
datoria de a se informa reciproc și de a coopera și, „în conformitate cu principiul bunei 
administrări, vor răspunde la toate întrebările adresate într-o perioadă rezonabilă de timp”. 
Aceste proceduri funcționează de regulă într-un mod satisfăcător. Cu toate acestea, dat fiind 
faptul că o instituție ar putea avea nevoie să investigheze unele cazuri la nivel național, de 
exemplu să chestioneze angajatorii anteriori pentru a culege informațiile necesare, s-ar putea 
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1408/71 al Consiliului, din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate 

socială persoanelor angajate și familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității, JO L 149 din 
5.7.1971, p. 2, regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18.12.2006, JO L 392 din 30.12.2006, p.1.



CM\829633RO.doc 3/4 PE406.078/REV.IIv01-00

RO

ca realizarea unui dosar de asigurare să ia mai mult timp. 

Concluzii

Dată fiind întârzierea, serviciile Comisiei vor prezenta situația ministerului de resort din 
Grecia și vor ține Parlamentul la curent.

Petiționarul ar putea, de asemenea, lua măsurile necesare prevăzute de legislația națională a 
Greciei pentru grăbirea procesului.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Comisia s-a adresat în scris autorităților elene în numeroase rânduri în vederea accelerării 
soluționării cazului petiționarului. Cu toate acestea, deși scrisorile Comisiei au fost transmise 
instituției elene competente în cauză, instituția respectivă nu a acordat, până în prezent, 
sprijinul necesar.

Întrucât Comisia a fost contactată de numeroși cetățeni în legătură cu același subiect referitor 
la întârzierile privind comunicarea perioadelor de asigurare administrate de instituția în cauză, 
aceasta intenționează să trateze toate aceste plângeri care vizează aceleași subiect sub forma 
unui caz comun și să ia măsurile necesare pentru a garanta că instituția elenă în cauză respectă 
articolele 84 și 84a din Regulamentul nr. 1408/71 privind cooperarea între instituții.

Cu toate acestea, în vederea abordării cazului petiționarului în cadrul unui caz comun, 
Comisia trebuie să obțină consimțământul petiționarului de a acționa în numele acestuia în 
fața autorităților elene. 

Concluzii

Comisia ar dori să adauge prezenta petiție la cazul comun cu privire la lipsa cooperării din 
partea instituției elene în cauză. În acest scop, Comisia necesită consimțământul în scris al 
petiționarului. 

În același timp, petiționarul ar putea, de asemenea, lua măsurile necesare prevăzute de 
legislația națională elenă în vederea accelerării procesului.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 02 septembrie 2010

Comisia s-a adresat în scris autorităților elene în numeroase rânduri în vederea accelerării 
soluționării cazului petiționarului. Cu toate acestea, deși scrisorile Comisiei au fost transmise 
instituției elene competente în cauză, instituția respectivă nu a acordat, până în prezent, 
sprijinul necesar.

După intervenția Comisiei prin intermediul Reprezentanței Permanente a Republicii Elene, 
instituția competentă elenă - Fondul de Pensii al Marinarilor (NAT) – a informat în cele din 
urmă Comisia că petiționarul nu figurează ca asigurat în registrul NAT. În acest scop, trebuie 
subliniat că în perioada în care petiționarul a fost angajat la bordul vasului elen, ca cetățean 
polonez, acestuia nu i se aplica dreptul comunitar, deoarece Polonia a aderat la UE doar la 1 
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mai 2004. Prin urmare, în acel moment, accesul său la sistemul elen de asigurare socială era 
guvernat exclusiv de legislația națională elenă, iar petiționarul nu poate apela la legislația 
comunitară în această privință. De aceea, Comisia nu poate examina dacă petiționarul ar fi 
trebuit să fie asigurat având în vedere că era angajat la bordul vasului elen, pe baza legislației 
elene referitoare la asigurarea socială, deoarece dreptul comunitar nu se aplica petiționarului 
în momentul respectiv.

În cazul în care petiționarul crede că el ar fi trebuit să fie asigurat în conformitate cu legislația 
elenă din perioada respectivă, acesta va trebui să discute această chestiune cu autoritățile 
elene sau în fața unei instanțe naționale elene.

Comisia a cerut Reprezentanței Permanente a Republicii Elene să confirme că informațiile 
referitoare la asigurarea petiționarului au fost comunicate instituției poloneze care 
investighează cererea petiționarului privind pensia sa. În plus, în spiritul cooperării 
îmbunătățite și consolidate în baza Regulamentelor 883/2004 și 987/2009, Comisia a solicitat 
confirmarea faptului că autoritățile elene fac toate eforturile atât pentru a face cooperarea cu 
autoritățile și instituțiile de asigurări sociale din alte state mai eficientă, cât și pentru a face 
schimbul de date mai rapid în viitor. 

Concluzii

Comisia nu se află în poziția de a interveni pe fond în favoarea petiționarului, deoarece 
dreptul comunitar nu i se aplica acestuia în perioada în care a fost angajat la bordul vasului 
elen. Comisia a putut să intervină doar în ceea ce privește schimbul de informații dintre 
instituțiile de asigurări sociale, referitoare la perioadele de asigurare finalizate de petiționar în 
statele membre [în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul 574/72 coroborat cu 
articolul 94 alineatul (2) din Regulamentul 1408/71].

Cu toate acestea, având în vedere întârzierea substanțială a autorităților elene în a răspunde la 
cererea autorităților competente poloneze referitoare la perioadele de asigurare și în ceea ce 
privește principiul cooperării îmbunătățite și consolidate în baza noilor Regulamente 
883/2004 și 987/2009, Comisia va continua să monitorizeze situația pentru a se asigura că 
aceasta se va îmbunătăți în viitor și că autoritățile elene vor coopera mai eficient cu 
autoritățile și instituțiile de asigurare socială din alte state.


