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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1019/2008, którą złożył Reinhold Goisser (Niemcy) w sprawie okresu
składkowego związanego z zatrudnieniem w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracował w Grecji w latach 1993-1997 i był objęty greckim publicznym 
systemem ubezpieczeń chorobowych, IKA. Od 2003 r. składający petycję bezskutecznie stara 
się o uznanie tego okresu za okres składkowy, a ponieważ jego odwołanie do SOLVIT 
w Berlinie nie przyniosło efektów, zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą 
sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Składający petycję jest obywatelem niemieckim, który jako pracownik był zatrudniony 
w Grecji w latach 1993–1997 i ze względu na to wpłacał składki emerytalne do greckiego 
funduszu emerytalnego.  Składający petycję wyraża niezadowolenie w związku z tym, że od 
2002 roku próbuje nabyć greckie prawa emerytalne, jednak najwyraźniej jednym z warunków 
uznania greckich okresów składkowych jest przedstawienie greckiej legitymacji 
ubezpieczeniowej, której on już nie posiada. 

W 2002 roku Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) w Berlinie zwrócił się do 
greckiego funduszu emerytalnego o przekazanie formularza E-205. W odpowiedzi grecki 
organ emerytalny O.A.E.E. poprosił, by składający petycję przedłożył funduszowi 
emerytalnemu IKA dokumenty, aby udowodnić, że we wspomnianym wyżej okresie pracował 
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w Grecji i wpłacał składki emerytalne do IKA. Wśród dokumentów tych znajduje się kopia 
umowy o utworzeniu w Grecji przedsiębiorstwa, dla którego pracował on jako menedżer, 
zaświadczenie o ubezpieczeniu i kopia prawa jazdy. 

Z korespondencji składającego petycję z władzami greckimi w następnych latach wynika, że 
kluczowym elementem dla uznania jego okresów ubezpieczenia emerytalnego w Grecji jest 
przedstawienie greckiej legitymacji ubezpieczeniowej, w której odnotowuje się składki 
emerytalne opłacone w tym kraju. Składający petycję stwierdził, że w okresie zatrudnienia 
posiadał taką legitymację ubezpieczeniową, jednak zgubił ją po powrocie do Niemiec w 1997 
roku. 

Na wniosek Komisji Parlament Europejski przekazał jej odnośną dokumentację. Na 
podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję można stwierdzić, że 
przedłożył on władzom greckim wykaz dokumentów, które są dowodem na to, iż pracował on 
w Grecji we wspomnianym wyżej okresie i wpłacał składki emerytalne do właściwych 
instytucji zabezpieczenia społecznego. 

Na podstawie tych danych Komisja zwróciła się do władz greckich o ponowne zbadanie tej 
sprawy, w szczególności o poinformowanie, czy przedstawienie oryginalnej greckiej 
legitymacji ubezpieczeniowej to formalny warunek nabycia uprawnienia do greckiej 
emerytury, a jeżeli tak – o wyjaśnienie racjonalnej podstawy takiego formalnego wymogu 
uznania greckich okresów ubezpieczenia.

Od początku wydaje się, że taki formalny warunek nabycia uprawnienia do emerytury jest 
dysproporcjonalny. W takim przypadku mógłby on stanowić nieuzasadnioną przeszkodę dla 
swobodnego przepływu pracowników zagwarantowanego na mocy art. 39 traktatu WE. 

Komisja Europejska ponownie skontaktuje się z Parlamentem Europejskim, kiedy tylko 
otrzyma od władz greckich odpowiedź w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Od chwili wydania ostatniego komunikatu dla Parlamentu Europejskiego Komisja 
otrzymała od władz greckich informacje dotyczące działań, które składający petycję 
powinien podjąć w celu zabezpieczenia swojego prawa do świadczeń emerytalnych w 
Grecji.

W udzielonej odpowiedzi władze greckie potwierdziły, że od 1 lutego 1995 r. składający 
petycję był ubezpieczony w OAEE (wcześniej TAE).

Zgodnie z greckim dekretem prezydenckim 668/81 przyjmującym ustanowienie greckiego 
Funduszu Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych (OAEE), a zwłaszcza z art. 22 ust. 2 
osoba ubezpieczona przedkłada funduszowi dokumenty uzupełniające wymagane dekretem 
oraz historię składek ubezpieczeniowych. W oparciu o taką dokumentację fundusz może 
ustalić dowody potwierdzające długość okresu zatrudnienia w Grecji.

Na obecnym etapie wydaje się, że jedynym brakującym dokumentem jest rzeczywiście 
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oryginalna legitymacja ubezpieczeniowa. W przypadku zagubienia legitymacji składający 
petycję mógłby złożyć wniosek do greckiego Funduszu Ubezpieczeń Podmiotów 
Gospodarczych o wydanie poświadczenia wpłaconych składek ubezpieczeniowych.

W dniu 19 stycznia 2011 r. Komisja poinformowała składającego petycję o wyniku 
postępowania wyjaśniającego i przekazała mu informacje potrzebne do złożenia do 
greckiego Funduszu Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych wniosku o wspomniane 
poświadczenie oraz do złożenia dodatkowych danych potwierdzających jego zatrudnienie 
w latach 1993-1995.

Wnioski

Gdy tylko składający petycję będzie mógł zapewnić greckiemu Funduszowi Ubezpieczeń 
Podmiotów Gospodarczych poświadczenie wpłaconych składek ubezpieczeniowych, Fundusz 
powinien dysponować wszelkimi informacjami niezbędnymi do wypełnienia formularza E-
205, o który wnioskowała instytucja niemiecka w celu obliczenia wysokości emerytury 
składającego petycję w Niemczech. Komisja będzie monitorować sytuację, aby dopilnować, 
że wniosek składającego petycję o przyznanie emerytury jest już prawidłowo i szybko 
rozpatrywany.


