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Tárgy: Reinhold Goisser, német állampolgár által benyújtott 1019/2008. számú 
petíció a Görögországban megszerzett nyugdíjra jogosító szolgálati időről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 1993 és 1997 között Görögországban dolgozott, és az IKA 
egészségbiztosító tagja volt. A petíció benyújtója 2003 óta hiába próbálja ezt az időszakot 
nyugdíjra jogosítóként elismertetni, és mivel eredménytelenül fordult a berlini SOLVIT-hoz, 
az Európai Parlamentet kéri, hogy foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A petíció benyújtója német állampolgár, aki 1993 és 1997 között Görögországban állt 
alkalmazásban, és ilyen minőségében a görög nyugdíjalapba fizette nyugdíjjárulékait. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy 2002 óta próbálja elismertetni görögországi 
nyugdíjjogosultságát, azonban a jelek szerint a görög nyugdíjidőszakok elismerésének egyik 
feltétele a görög biztosítási könyvecske bemutatása, amellyel már nem rendelkezik. 

2002-ben a berlini székhelyű Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) felkérte a 
görög nyugdíjalapot, hogy küldje el számára az E-205-ös formanyomtatványt. Válaszul a 
görög nyugdíjhatóság (O.A.E.E.) arra kérte a petíció benyújtóját, hogy több dokumentumot is 
bocsásson az IKA görög nyugdíjalap rendelkezésére, annak igazolására, hogy a fent említett 
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időszakban Görögországban állt alkalmazásban, valamint hogy nyugdíjjárulékot fizetett az 
IKA-nak. A szóban forgó dokumentumok közé tartozott a görögországi társaság alapító 
okiratának másolata – ahol ügyvezetőként állt alkalmazásban –, valamint a biztosítási igazolás 
és gépjárművezetői engedélyének másolata. 

A petíció benyújtója és a görög hatóságok között az ezt követő években folytatott levelezés 
alapján úgy tűnik, hogy görögországi nyugdíjidőszakai elismerésének egyik alapvető eleme a 
görög biztosítási könyvecske bemutatása, amely a Görögországban kifizetett nyugdíjjárulékok 
kimutatását tartalmazza. A petíció benyújtója megemlíti, hogy munkaévei során ő is 
rendelkezett ilyen biztosítási könyvecskével, az azonban elveszett, miután 1997-ben visszatért 
Németországba. 

A Bizottság kérésére az Európai Parlament a Bizottság rendelkezésére bocsátotta a vonatkozó 
dokumentumokat. A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján levonható a 
következtetés, miszerint a szóban forgó személy több olyan dokumentumot is benyújtott a 
görög hatóságokhoz, amelyek igazolják, hogy a fent említett időszakban Görögországban 
dolgozott, valamint hogy nyugdíjjárulékokat fizetett az illetékes szociális biztonsági 
intézmények számára. 

Ezen információk alapján a Bizottság felkérte a görög hatóságokat az ügy ismételt 
kivizsgálására, és mindenekelőtt annak kifejtésére, hogy a görög biztosítási könyvecske 
eredeti példányának bemutatása a görög nyugdíjjogosultság alaki feltétele-e, és amennyiben 
igen, nyújtson magyarázatot a görögországi biztosítási időszakok elismerésére vonatkozó, 
ilyen jellegű formai követelmények mögött húzódó megfontolásokra.

Kezdettől fogva úgy tűnik, hogy a nyugdíjjogosultságra vonatkozó, említett formai 
követelmények nem arányosak. Ilyen esetben pedig indokolatlanul akadályozhatják a 
munkavállalók szabad mozgását, amelyről az EK-Szerződés 39. cikke rendelkezik. 

Az Európai Bizottság értesíteni fogja az Európai Parlamentet, amint választ kap a görög 
hatóságoktól a szóban forgó üggyel kapcsolatban.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. május 6.

Az Európai Parlamenthez címzett előző közlemény óta a Bizottság tájékoztatást kapott a 
görög hatóságoktól a petíció benyújtója által annak érdekében teendő lépésekről, hogy 
biztosítsa görögországi nyugdíjjogosultságát.

A görög hatóságok válaszukban megerősítették, hogy a petíció benyújtója 1995. február 1-je 
óta valóban az OAEE (korábban TAE) keretében volt biztosított.

A Görög Kereskedők Biztosítási Alapjának (OAEE) Alapszabályát elfogadó 668/81 görög 
elnöki rendelet, és különösen annak 22. cikkének (2) bekezdése szerint a biztosítottnak be 
kell nyújtania az alaphoz a rendeletben előírt alátámasztó dokumentumokat, befizetett 
biztosítási járulékainak adataival együtt. Az alap e dokumentáció alapján tudja 
megállapítani a petíció benyújtója görögországi foglalkoztatása időtartamának 
bizonyítottságát.
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Úgy tűnik, hogy ezen a ponton az egyedüli hiányzó információ az eredeti biztosítási könyv. 
Ha ez a könyv nincs meg, a petíció benyújtója kérelmet nyújthat be a Görög Kereskedők 
Biztosítási Alapjához befizetett biztosítási járulékok igazolása iránt.

A Bizottság 2011. január 19-én tájékoztatta a petíció benyújtóját vizsgálatának 
eredményeiről és megadta számára a Görög Kereskedők Biztosítási Alapjához az igazolás 
iránti kérelem, illetve az 1993 és 1995 közötti időszakban történő foglalkoztatását igazoló 
információk benyújtásához.

Következtetés

Amint a petíció benyújtója be tudja szerezni a Görög Kereskedők Biztosítási Alapjához 
befizetett biztosítási járulékokra vonatkozó igazolást, az utóbbinak minden információ 
rendelkezésére fog állni az Alapnál a német intézmény által a petíció benyújtója németországi 
nyugdíjának kiszámításához kért E-205 formanyomtatvány kitöltéséhez. A Bizottság
figyelemmel fogja kísérni, hogy a petíció benyújtójának igénye most már helyesen és gyorsan 
rendezésre kerül-e.


