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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1019/2008, adresată de Reinhold Goisser, de cetățenie germană, 
privind recunoașterea unei perioade în care a lucrat în Grecia, în scopuri de 
calculare a pensiei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a lucrat în Grecia în perioada 1993-1997 și a fost membru al sistemului public 
elen de asigurare de sănătate, IKA. Începând cu anul 2003, petiționarul a încercat, fără a reuși 
însă, să obțină recunoașterea perioadei în cauză în scopuri de calculare a pensiei și, întrucât 
apelurile sale către SOLVIT din Berlin nu au adus niciun rezultat, acesta solicită intervenția 
Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Petiționarul este resortisant german și a lucrat în Grecia în perioada 1993-1997. Acesta a 
lucrat ca salariat și, ca atare, a plătit contribuții la fondul de pensii din Grecia. Petiționarul 
susține că din 2002 încearcă să-și obțină drepturile de pensie din Grecia, însă se pare că una 
dintre condițiile pentru recunoașterea perioadelor în scopul calculării pensiei în Grecia este 
prezentarea unui carnet de asigurare pe care acesta nu îl mai are. 

În 2002, Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) din Berlin a solicitat fondului de 
pensii elen să îi furnizeze un formular E-205. Ca răspuns, autoritatea elenă în materie de 
pensii, O.A.E.E., a cerut ca petiționarul să prezinte fondului de pensii IKA o serie de 
documente care să ateste că acesta a lucrat în perioada menționată anterior în Grecia și că a 
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plătit contribuțiile la sistemul de pensii IKA. Aceste documente includeau o copie a 
contractului de înființare a societății comerciale în Grecia, pentru care a lucrat ca 
administrator, un certificat de asigurare și o copie a permisului de conducere. 

Din corespondența purtată între petiționar și autoritățile elene în anii care au urmat reiese că 
un element esențial pentru recunoașterea perioadelor pentru calcularea pensiei în Grecia este 
prezentarea unui carnet de asigurare elen care înregistrează contribuțiile la sistemul de pensii 
din Grecia. Petiționarul a declarat că a păstrat acest carnet de asigurare pe perioada în care a 
lucrat, dar că l-a pierdut după întoarcerea sa în Germania, în 1997. 

La cererea Comisiei, Parlamentul European a oferit acesteia documentația relevantă. Din 
informațiile puse la dispoziție de către petiționar, se poate concluziona că acesta a prezentat 
autorităților elene o listă de documente care demonstrează că a lucrat în Grecia în perioada 
menționată anterior și că a plătit contribuții de pensie instituțiilor de asigurări sociale 
competente. 

Pe baza acestor informații, Comisia a solicitat autorităților elene să ancheteze din nou cazul, 
în special să indice dacă prezentarea unui carnet de asigurare original constituie o condiție 
formală pentru acordarea dreptului la o pensie greacă și dacă da, să explice logica acestei 
cerințe formale pentru recunoașterea perioadelor de asigurare în Grecia.

Încă din start, se pare că o astfel de cerință formală pentru acordarea dreptului la pensie este 
disproporționată. În acest caz, ea ar constitui un obstacol nejustificat în calea liberei circulații 
a lucrătorilor, în temeiul articolului 39 CE. 

Comisia Europeană se va adresa din nou Parlamentului European de îndată ce va primi un 
răspuns din partea autorităților elene cu privire la acest caz.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 6 mai 2011

De la ultima comunicare adresată Parlamentului European, Comisia a primit informații de 
la autoritățile elene cu privire la demersurile care trebuie făcute de petiționar pentru a-și 
asigura drepturile de pensie în Grecia.

În răspunsul lor, autoritățile elene au confirmat că, într-adevăr, petiționarul a fost asigurat 
în cadrul O.A.E.E. (fostul TAE) începând cu 1 februarie 1995.

În conformitate cu Decretul prezidențial elen nr. 668/81 de înființare a Fondului elen de 
asigurări pentru comercianți (O.A.E.E.), în special, articolul 22 alineatul (2), persoana 
asigurată trebuie să prezinte acestui fond documentele justificative prevăzute de decret, 
precum și evidențele contribuțiilor sale de asigurare. Pe baza acestei documentații, fondul 
poate stabili dovada duratei angajării sale profesionale în Grecia.

Se pare că singura informație care lipsește în acest stadiu este, într-adevăr, carnetul original 
de asigurare. Dacă acest carnet lipsește, petiționarul ar putea depune o cerere în vederea 
obținerii unui certificat al contribuțiilor de asigurare plătite către Fondul elen de asigurări 
pentru comercianți.
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La 19 ianuarie 2011, Comisia a informat petiționarul cu privire la rezultatul anchetei sale și 
i-a furnizat informațiile necesare pentru a prezenta o cerere Fondului elen de asigurări 
pentru comercianți în vederea obținerii unui astfel de certificat, precum și cu privire la 
prezentarea informațiilor suplimentare care să confirme încadrarea în muncă în perioada 
1993-1995.

Concluzie

De îndată ce petiționarul va obține certificatul contribuțiilor de asigurare plătite către Fondul 
elen de asigurări pentru comercianți, acesta din urmă ar trebui să aibă toate informațiile 
necesare pentru a finaliza formularul E-205, solicitat de instituția germană pentru calculul 
pensiei petiționarului în Germania. Comisia va monitoriza soluționarea corectă și rapidă a 
cererii de pensie a petiționarului.


