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Temats: Lūgumraksts Nr. 1019/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Reinhold 
Goisser, par tā Grieķijā nostrādātā perioda atzīšanu, pēc kura veicams 
pensijas aprēķins

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs strādāja Grieķijā no 1993. līdz 1997. gadam un bija iekļauts 
Grieķijas valsts veselības apdrošināšanas sistēmā, IKA. Kopš 2003. gada lūgumraksta 
iesniedzējs neveiksmīgi ir mēģinājis panākt, lai šo laika periodu atzītu par tādu, kas 
izmantojams pensijas aprēķinā, un, tā kā viņa prasības SOLVIT centrā Berlīnē ir palikušas bez 
atbildes, viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas valstspiederīgais, no 1993. līdz 1997. gadam strādājis 
Grieķijā un kā darba ņēmējs veicis iemaksas Grieķijas pensiju fondā. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka kopš 2002. gada viņš ir mēģinājis nostiprināt savas tiesības uz Grieķijas pensiju, 
taču, lai atzītu viņa Grieķijā nostrādāto laiku, acīmredzot nepieciešams uzrādīt Grieķijas 
apdrošināšanas apliecību, kuras viņam vairs nav.

Berlīnes Federālais darbinieku apdrošināšanas dienests (Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte „BfA”) 2002. gadā Grieķijas pensiju fondam lūdza iesniegt šo dokumentu, 
izmantojot veidlapu E-205. Grieķijas pensiju iestādes O.A.E.E. savā atbildes vēstulē pieprasīja 
lūgumraksta iesniedzējam uzrādīt pensiju fondam IKA vairāku dokumentu reģistrācijas 
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numurus, lai pierādītu, ka minētajā laikposmā viņš strādājis Grieķijā un veicis iemaksas 
pensiju fondā IKA. Uzrādāmie dokumenti bija līguma par uzņēmuma, kurā viņš strādāja par 
direktoru, dibināšanu kopija, apdrošināšanas polise un autovadītāja apliecības kopija.

No lūgumraksta iesniedzēja un Grieķijas iestāžu sarakstes turpmākajos gados izriet, ka, lai 
viņa Grieķijā nostrādāto laiku iekļautu pensijas aprēķinā, būtisks noteikums ir Grieķijas 
apdrošināšanas apliecības uzrādīšana, kurā reģistrētas iemaksas Grieķijas pensiju fondā.
Lūgumraksta iesniedzējs paziņoja, ka nodarbinātības periodā viņš esot glabājis šo 
apdrošināšanas apliecību, bet pēc atgriešanās Vācijā tā ir pazudusi.

Atsaucoties uz Komisijas pieprasījumu, Eiropas Parlaments iesniedza Komisijai attiecīgos 
dokumentus. Ņemot vērā lūgumrakstā ietverto informāciju, var secināt, ka lūgumraksta 
iesniedzējs Grieķijas varas iestādēm nodevis dokumentu sarakstu, kas pierāda, ka minētajā 
laikposmā viņš ir strādājis Grieķijā un veicis pensijas iemaksas kompetentajās sociālā 
nodrošinājuma iestādēs.

Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija lūdza Grieķijas varas iestādēm vēlreiz izskatīt šo 
lietu, kā arī īpaši norādīt, vai Grieķijas apdrošināšanas apliecības oriģināla uzrādīšana ir 
oficiāls nosacījums, lai būtu tiesības saņemt Grieķijas pensiju, un, ja tā, tad paskaidrot, kāds ir 
šīs oficiālās prasības loģiskais pamatojums Grieķijas sociālās apdrošināšanas periodu 
atzīšanai.

Jau no paša sākuma šķiet, ka šāda oficiāla prasība pensijas saņemšanas tiesību atzīšanai ir 
nesamērīga. Tādā gadījumā to varētu uzskatīt par šķērsli, kas ierobežo EK līguma 39. pantā 
noteiktās darba ņēmēju tiesības uz brīvu pārvietošanos.

Tiklīdz Eiropas Komisija saņems Grieķijas varas iestāžu atbildi šajā jautājumā, tā vēlreiz to 
izskatīs un informēs Eiropas Parlamentu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Pēc pēdējā paziņojuma Eiropas Parlamentam Komisija ir saņēmusi no Grieķijas iestādēm 
informāciju par rīcību, kas jāveic lūgumraksta iesniedzējam, lai nodrošinātu savas tiesības 
uz Grieķijas pensiju.

Savā atbildē Grieķijas iestādes apstiprināja, ka lūgumraksta iesniedzējs tiešām no 
1995. gada 1. februāra bija apdro喨nāts Grieķijas Tirgotāju apdrošināšanas fondā (OAEE, 
iepriek・TAE).

Saskaņā ar Grieķijas Prezidenta Dekrētu Nr. 668/81, ar kuru izveido Grieķijas Tirgotāju 
apdrošināšanas fonda (OAEE) konstitūciju, un īpaši tā 22. panta 2. punktu, apdrošinātajai 
personai jāiesniedz šim fondam šajā dekrētā minētie apstiprinošie dokumenti, kā arī 
dokumenti par veiktajām apdrošināšanas iemaksām. Balstoties uz 喨em dokumentiem, 
fonds var konstatēt pierādījumus par viņa profesionālās nodarbinātības ilgumu Grieķijā.

Izskatās, ka vienīgā trūkstošā informācija šobrīd ir tikai oriģinālā apdrošināšanas apliecība. 
Ja šīs apliecības nav, lūgumraksta iesniedzējs var sagatavot iesniegumu Grieķijas tirgotāju 
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apdrošināšanas fondam, lai saņemtu sertifikātu par veiktajām apdrošināšanas iemaksām.

Komisija 2011. gada 19. janvārī informēja lūgumraksta iesniedzēju par savas izmeklē啾nas 
rezultātiem un sniedza tam nepiecie啾mo informāciju pieteikuma iesnieg啾nai Grieķijas 
Tirgotāju apdrošināšanas fondam, lai saņemtu 嗤 sertifikātu, kā arī papildu informācijas 
nosūtī啾nai, lai apstiprinātu savu nodarbinātību no 1993. līdz 1995. gadam.

Secinājums

Kad lūgumraksta iesniedzējs varēs iegūt Grieķijas Tirgotāju apdrošināšanas fonda sertifikātu 
par veiktajām apdrošināšanas iemaksām, tam vajadzētu būt visai nepiecie啾majai 
informācijai, lai aizpildītu E-205 veidlapu, ko pieprasa Vācijas iestāde lūgumraksta 
iesniedzēja pensijas aprēķinā啾nai Vācijā. Komisija uzraudzīs, lai lūgumraksta iesniedzēja 
pensijas pieteikums tagad tiktu pareizi un ātri nokārtots.


