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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1019/2008 dėl pensijos draudimo stažo, įgyto dirbant pagal darbo 
sutartį Graikijoje, pripažinimo, kurią pateikė Vokietijos pilietis Reinhold 
Goisser

1. Peticijos santrauka

1993–1997 m. peticijos pateikėjas dirbo Graikijoje ir buvo įtrauktas į Graikijos valstybinio 
sveikatos draudimo sistemą IKA. Nuo 2003 m. peticijos pateikėjas nesėkmingai bando 
pasiekti, kad šis laikotarpis būtų pripažintas pensijų draudimo stažu ir, kadangi jo skundai, 
pateikti problemų sprendimo centrui „SOLVIT“ Berlyne, nedavė jokių rezultatų, jis prašo 
Europos Parlamento imtis nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Peticijos pateikėjas yra Vokietijos pilietis, kuris 1993–1997 m. dirbo Graikijoje samdomu 
darbuotoju ir mokėjo pensijų įmokas į Graikijos pensijų fondą. Peticijos pateikėjas teigia, kad 
nuo 2002 m. jis bando apginti savo teises gauti pensiją Graikijoje, tačiau akivaizdu, kad viena 
iš sąlygų pripažinti jo pensijos draudimo stažą Graikijoje yra Graikijos draudimo įrašų 
knygelė, kurios jis nebeturi. 

2002 m. Berlyno draudimo bendrovė „Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA)“ 
paprašė Graikijos pensijos fondo pateikti E–205 formą dėl pensijų. Atsakydama, Graikijos 
pensijų institucija OAEE paprašė peticijos pateikėjo pensijų fondui IKA pateikti dokumentus, 
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kuriais įrodytų minėtu laikotarpiu dirbęs Graikijoje ir mokėjęs pensijų įmokas pensijų fondui 
IKA. Šie dokumentai buvo Graikijos bendrovės, kurioje jis dirbo vadybininku, steigimo 
sutarties kopija, draudimo pažyma ir vairuotojo pažymėjimo kopija. 

Iš peticijos pateikėjo ir Graikijos valdžios institucijų laiškų, gautų vėlesniais metais, susidaro 
įspūdis, kad svarbiausia pripažįstant jo pensijos draudimo stažą Graikijoje yra Graikijos 
draudimo įrašų knygelės, kurioje įrašytos pensijų įmokos Graikijoje, pateikimas. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad tuo metu, kai dirbo, draudimo įrašų knygelę turėjo, tačiau grįžęs į 
Vokietiją 1997 m., ją pametė. 

Komisijos prašymu Europos Parlamentas pateikė Komisijai atitinkamus dokumentus. Iš 
peticijos pateikėjo suteiktos informacijos galima padaryti išvadą, kad jis pateikė Graikijos 
valdžios institucijoms dokumentų, kuriais įrodoma, kad jis dirbo Graikijoje anksčiau nurodytu 
laikotarpiu ir mokėjo pensijų įmokas kompetentingoms socialinės apsaugos institucijoms, 
sąrašą. 

Remdamasi šia informacija, Komisija paprašė Graikijos valdžios institucijų išnagrinėti šį 
atvejį dar kartą, visų pirma nurodyti, ar Graikijos draudimo įrašų knygelės originalo 
pateikimas yra formali sąlyga norint gauti teisę į pensiją Graikijoje ir jei taip, paaiškinti šio 
formalaus reikalavimo, būtino siekiant, kad būtų pripažintas pensijų draudimo stažas 
Graikijoje, pagrindinę priežastį.

Iš pat pradžių atrodė, kad toks formalus reikalavimas siekiant gauti teisę į pensiją yra 
neproporcingai didelis. Tokiu atveju, tai galėtų sudaryti nepagrįstų kliūčių laisvam darbuotojų 
judėjimui pagal EB sutarties 39 straipsnį. 

Europos Komisija atsakys Europos Parlamentui, kai tik šiuo klausimu gaus atsakymą iš 
Graikijos valdžios institucijų.“

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Po savo praeito pranešimo Europos Parlamentui Graikijos valdžios institucijos Komisijai 
pateikė informaciją dėl žingsnių, kurių turi imtis peticijos pateikėjas, norėdamas Graikijoje 
užsitikrinti savo teisę į pensiją.

Savo atsakyme Graikijos valdžios institucijos patvirtino, kad peticijos pateikėjas iš tikrųjų 
nuo 1995 m. vasario 1 d. mokėjo draudimo įmokas į OAEE (buvusį TAE) fondą.

Remiantis Graikijos Prezidento dekretu 668/81, kuriuo patvirtinami Graikijos prekybos 
darbuotojų draudimo fondo (OAEE) įstatai, ypač jo 22 straipsnio 2 dalimi, draudėjas savo 
fondui pateikia pagal šio dekreto nuostatas reikalaujamus patvirtinamuosius dokumentus ir 
įrašus apie savo draudimo įmokas. Pagal šiuos dokumentus fondas gali nustatyti duomenis 
apie jo profesinės veiklos Graikijoje trukmę.

Pasirodo, kad šiuo etapu vienintelė trūkstama informacija iš tiesų yra draudimo įrašų 
knygelės originalas. Praradęs šią knygelę, peticijos pateikėjas gali pateikti prašymą išduoti 
pažymą apie Graikijos prekybos darbuotojų draudimo fondui sumokėtas draudimo įmokas.
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2011 m. sausio 19 d. Komisija peticijos pateikėją informavo apie šio tyrimo rezultatus ir 
jam suteikė informaciją, reikalingą prašymui Graikijos prekybos darbuotojų draudimo 
fondui pateikti, taip pat informacijai, patvirtinančiai, kad 1993–1995 jis dirbo, pateikti.

Išvada

Kai peticijos pateikėjas gaus pažymą apie Graikijos prekybos darbuotojų draudimo fondui 
mokėtas draudimo įmokas, jis jau turėtų turėti visą informaciją, reikalingą formai E-205 
užpildyti, kurios reikalavo Vokietijos institucija peticijos pateikėjo pensijai Vokietijoje 
apskaičiuoti. Komisija dabar stebės, kad peticijos pateikėjo paraiška dėl pensijos būtų 
teisingai ir greitai patenkinta.”


