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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1019/2008, внесена от Reinhold Goisser, с германско 
гражданство, относно признаването на прослуженото време за пенсия в 
Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е работил в Гърция от 1993 до 1997 г. и е бил обвързан с 
гръцката държавна здравноосигурителна схема, IKA. От 2003 г., вносителят прави 
безуспешни опити този период да му бъде признат като прослужено време за пенсия и 
тъй като неговите жалби до SOLVIT в Берлин не са постигнали резултати, той отправя 
искане до Европейския парламент да се заеме с въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Вносителят на петицията е германски гражданин, който през периода 1993–1997 г. е 
работил в Гърция и като служител е плащал пенсионни вноски на гръцкия пенсионен 
фонд. Вносителят на петицията твърди, че от 2002 г. насам се опитва да уреди гръцките 
си пенсионни права, но е станало ясно, че едно от условията за признаване на периоди 
на пенсионно осигуряване в Гърция е представянето на гръцка осигурителна книжка, 
каквато той вече не притежава. 

През 2002 г. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) в Берлин е поискала от 
гръцкия пенсионен фонд да предостави формуляр Е-205. В отговор гръцкият пенсионен 
орган O.A.E.E. е поискал от вносителя на петицията да представи на пенсионния фонд 
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IKA документи, с които да докаже, че през гореспоменатия период е работил в Гърция 
и че е плащал пенсионни осигуровки на IKA. Тези документи са включвали копие от 
договора за регистрация на предприятието в Гърция, за което той е работил като 
управител, удостоверение за застраховка и копие от свидетелство за управление на 
МПС. 

От кореспонденцията, разменена между вносителя на петицията и гръцките органи през 
следващите години, става ясно, че основен елемент за признаването на периода на 
пенсионно осигуряване в Гърция е представянето на гръцка осигурителна книжка, в 
която се регистрират вноските за пенсия в Гърция. Вносителят на петицията заявява, че 
е имал такава осигурителна книжка, докато е работел в Гърция, но след като се е 
върнал в Германия през 1997 г., я е изгубил. 

По искане на Комисията Европейският парламент предостави на Комисията 
съответната документация. От предоставената от вносителя на петицията информация 
може да се направи заключението, че той е предал на гръцките органи списък с 
документи, които доказват, че е работил в Гърция през гореспоменатия период и че е 
плащал пенсионни вноски на компетентния социалноосигурителен орган. 

Въз основа на тази информация Комисията поиска от гръцките органи да разгледат 
отново въпроса, най-вече за да посочат дали представянето на оригинална гръцка 
осигурителна книжка е формално условие за получаване на право на гръцка пенсия и 
ако е така, да обяснят мотивите на това изискване за признаването на осигурителните 
периоди в Гърция.

На пръв поглед подобно формално изискване за получаване на право на пенсия е 
непропорционално. При това положение, то може да представлява неоправдано 
препятствие пред свободното движение на работници съгласно член 39 от Договора за 
ЕО. 

Европейската комисия ще съобщи на Европейския парламент, веднага щом получи 
отговор от гръцките органи по този въпрос.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 6 май 2011 г.

В периода след своето последно съобщение до Европейския парламент Комисията 
получи от гръцките органи информация относно стъпките, които вносителят на 
петицията следва да предприеме, за да уреди пенсионните си права в Гърция.

В своя отговор гръцките органи потвърждават, че вносителят на петицията е плащал 
осигурителни вноски в OAEE (предишен TAE) от 1 февруари 1995 г.

Съгласно Указ на президента на Гърция 668/81, с който се приема уставът на 
Института за социално осигуряване на Гърция (OAEE), по-специално член 22, 
параграф 2, осигуреното лице представя на този институт предвидените в указа 
оправдателни документи, както и справка за своите осигурителни вноски. Въз основа 
на тази документация институтът може да установи фактите, доказващи 
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продължителността на периода на неговата професионална заетост в Гърция.

Става ясно, че единствената липсваща информация на този етап действително е 
оригиналът на осигурителната книжка. Ако тази книжка липса, вносителят на 
петицията може да подаде молба за удостоверение за платени осигурителни вноски в 
Института за социално осигуряване на Гърция.

На 19 януари 2011 г. Комисията уведоми вносителя на петицията за резултата от 
своето проучване и му предостави информацията, която е необходима за подаването 
на молба за това удостоверение в Института за социално осигуряване на Гърция, 
както и за представянето на допълнителна информация, с която да докаже, че е 
работил там в периода от 1993 г. до 1995 г.

Заключение

След като вносителят на петицията получи удостоверението за платени осигурителни 
вноски от Института за социално осигуряване на Гърция, той би следвало да има цялата 
информация, необходима за попълването на формуляра E-205, който е бил изискан от 
германския орган за изчисляването на пенсията на вносителя на петицията в Германия.
Комисията ще следи за правилното и бързо уреждане на случая на вносителя на 
петицията във връзка с неговото заявление за пенсия.


