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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1019/2008 af Reinhold Goisser, tysk statsborger, om anerkendelse af 
en pensionsgivende arbejdsperiode i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren arbejdede i Grækenland i perioden 1993-1997 og var tilsluttet den græske 
offentlige sygesikring IKA. Andrageren har siden 2003 forgæves forsøgt at få denne periode
anerkendt som pensionsgivende, og da hans henvendelser til SOLVIT i Berlin ikke har givet 
resultat, anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Andrageren er en tysk statsborger, som i perioden 1993-1997 arbejdede i Grækenland som 
ansat og dermed indbetalte pensionsbidrag til en græsk pensionsfond. Andrageren hævder, at 
han siden 2002 har forsøgt at sikre sine pensionsrettigheder i det græske system, men at en af 
betingelserne for anerkendelse af hans pensionsperioder i dette system åbenbart er, at han kan 
fremvise et græsk forsikringsbevis, som han ikke længere har. 

I 2002 anmodede Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) i Berlin den græske 
pensionsfond om at fremsende en E-205-formular. Som svar har den græske 
pensionsmyndighed, O.A.E.E., anmodet om, at andrageren sender pensionsfonden IKA en 
række dokumenter som bevis på, at han i ovennævnte periode har arbejdet i Grækenland, og 
at han har indbetalt pensionsbidrag til IKA. Blandt disse dokumenter var en kopi af 
stiftelsesdokumentet for det selskab i Grækenland, hvor han har arbejdet som leder, et 
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forsikringsbevis og en kopi af hans kørekort. 

Korrespondancen mellem andrageren og de græske myndigheder i årene derefter viser, at en 
væsentlig betingelse for, at man kan anerkende andragerens pensionsperioder i Grækenland, 
er, at han kan fremvise et græsk forsikringsbevis, hvor bidragene til pensionsopsparing i 
Grækenland er registreret. Andrageren har anført, at han har opbevaret et sådant 
forsikringsbevis i den periode, hvor han arbejdede i landet, men at han ikke kunne finde 
beviset, da han vendte tilbage til Tyskland i 1997. 

På Kommissionens anmodning har Europa-Parlamentet forelagt Kommissionen den relevante 
dokumentation. Ud fra de oplysninger, som andrageren har fremlagt, kan det konkluderes, at 
han har forelagt de græske myndigheder en række dokumenter, som viser, at han i 
ovennævnte periode har arbejdet i Grækenland, og at han har indbetalt pensionsbidrag til de 
kompetente socialsikringsinstitutioner. 

På grundlag af disse oplysninger har Kommissionen anmodet de græske myndigheder om at 
undersøge sagen igen og navnlig at oplyse, om det at kunne fremvise et originalt græsk 
forsikringsbevis er en formel betingelse for at være berettiget til en græsk pension, og i 
bekræftende fald at forklare begrundelsen for, at dette formelle krav skal opfyldes, for at 
forsikringsperioder optjent i Grækenland kan anerkendes.

Som udgangspunkt synes et sådant formelt krav at være uforholdsmæssigt strengt for at være 
berettiget til en pension. Hvis et sådant krav fastholdes, kan det udgøre en ubegrundet 
hindring for arbejdskraftens frie bevægelighed i henhold til EF-traktatens artikel 39. 

Kommissionen vil vende tilbage til Europa-Parlamentet, så snart den modtager et svar fra de 
græske myndigheder vedrørende denne sag."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 6. maj 2011.

"Siden den seneste meddelelse til Europa-Parlamentet har Kommissionen modtaget 
oplysninger fra de græske myndigheder vedrørende de skridt, som andrageren skal tage for 
at sikre sine pensionsrettigheder i Grækenland.

I deres svar bekræftede de græske myndigheder, at andrageren var forsikret hos OAEE 
(tidligere TAE) fra den 1. februar 1995.

I henhold til den græske præsidentielle anordning 668/81, hvormed stiftelsen af de græske 
handlendes forsikringsfond (OAEE) blev vedtaget, og navnlig artikel 22, stk. 2, skal den 
forsikrede indsende de i anordningen krævede bilag samt en oversigt over den forsikredes 
forsikringsbidrag til fonden. På baggrund af disse oplysninger kan fonden klarlægge 
dokumentationen for varigheden af den forsikredes erhvervsmæssige beskæftigelse i 
Grækenland.

Det fremgår, at det eneste bilag, der mangler på nuværende tidspunkt, er det originale 
forsikringsbevis. Hvis dette bevis mangler, kan andrageren indsende en ansøgning om en 
attest over de forsikringsbidrag, han har indbetalt til OAEE.
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Den 19. januar 2011 informerede Kommissionen andrageren om udfaldet af 
Kommissionens undersøgelse og gav ham de nødvendige oplysninger, så han kan indsende 
en ansøgning om en sådan attest til OAEE samt indsende yderligere oplysninger, som 
dokumenterer hans ansættelse i perioden mellem 1993 og 1995.

Konklusioner

Når andrageren har fået attesten over de forsikringsbidrag, han har indbetalt til OAEE, burde 
OAEE have alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udfylde den E-205-formular, 
som den tyske pensionskasse har bedt om i forbindelse med beregningen af andragerens 
pension i Tyskland. Kommissionen vil overvåge, at andragerens pensionskrav nu afregnes 
korrekt og hurtigt."


