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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1211/2018, внесена от Р.К. и М.Р., с италианско гражданство, 
правни представители, от името на Сдружението на италианските 
длъжностни лица в Европейското патентно ведомство, подкрепена от 
26 подписа, относно прехвърлянето на пенсионните вноски, платени в 
Италия, в Евроконтрол и Европейското патентно ведомство

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията представят групова петиция относно защитата на 
пенсионните права на своите клиенти – 26 интернационални длъжностни лица, които 
понастоящем работят за Евроконтрол и Европейското патентно ведомство. Всички те са 
с италианско гражданство, работили са в Италия и в ЕС, преди да се присъединят към 
тези международни организации. Тъй като няма споразумение между Италия и 
Евроконтрол или Европейското патентно ведомство, в което да се предвижда 
прехвърлянето на пенсионните права или добавянето на вноски с оглед на получаването 
на право на една пенсия, възможно е въпросните италиански граждани да загубят 
вноските, платени в Италия, тъй като според твърденията в италианското 
законодателство няма разпоредба за възстановяването им. Вносителите на петицията се 
позовават: на редица членове от Договорите (9, 20, 45, 145, 146, 147 и 151 ДФЕС) и от 
Хартата на основните права на ЕС (15 и 34), преамбюлите на Директива 2004/38/ЕО 
относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат 
и да пребивават свободно на територията на държавите членки и Регламент (ЕО, 
Евратом) № 723/2004 за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския 
съюз, както и на други документи, изготвени от Комисията (COM(2012) 153 final относно 
„Външното измерение на координацията на социалната сигурност в ЕС“) и Парламента 
(резолюция от 25 октомври 2011 г. относно насърчаване на мобилността на работниците 
и служителите в Европейския съюз, по-специално параграфи 27 и 33), и накрая, но не по 
важност, на решение на Съда на ЕС от 4 юли 2013 г. по дело Gardella срещу INPS, C-
233/12.
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Вносителите на петицията призовават Парламента да прекрати дискриминацията по 
отношение на достъпа до пенсионни права, така че платените вноски в държавата на 
произход да могат да се добавят към платените в посочените по-горе международни 
организации. Освен това те отправят искане за изготвяне на резолюция на Европейския 
парламент по този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 април 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юли 2019 г.

Настоящата петиция е подобна на петиция № 0679/2017 и на делото, довело до 
решението Gardella на Съда на Европейския съюз (C-233/12, ECLI:EU:C:2013:449) от 4 
юли 2013 г. Комисията напомня, че горепосоченото дело се отнася до спор между г-н 
Гардела, работещ в Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен (Германия), и 
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Национален социалноосигурителен 
институт) по повод на отказа на INPS да прехвърли в схемата за социална сигурност на 
ЕПВ капитала, представляващ пенсионните права, придобити от него по време на 
периодите му на заетост в Италия. В своето решение Съдът постанови:

„От член 45 ДФЕС във връзка с член 48 ДФЕС не може да се изведе задължение за 
държава членка да предвиди възможност за служителите на международна 
организация като ЕПВ да прехвърлят капитала, представляващ придобитите по-рано 
пенсионни права, към пенсионната схема на тази международна организация, нито 
задължение да сключат международно споразумение за тази цел. Ето защо липсата на 
такава възможност за служителите на международна организация като ЕПВ не може 
да се приеме за пречка пред свободното движение на работници по смисъла на член 45 
ДФЕС“ (точки 35 – 36).

С оглед на гореизложеното следва да се заключи, че Италия няма задължение да 
прехвърля пенсионните права, които вносителите на петицията са придобили в тази 
държава, към пенсионната схема на международните организации.

За сметка на това Италия е задължена да вземе предвид периодите на трудова заетост в 
международните организации за целите на придобиване на право на италианска пенсия.

Действително от съдебното решение по делото Gardella следва, че лишаването на 
работника от правото на сумиране на периодите на заетост съгласно законодателството 
на няколко държави членки – право, с което по принцип се ползват в случай на заетост 
всички работници пред всички работодатели в дадена държава членка, с изключение на 
международните организации – представлява пречка пред свободното движение на 
работници по смисъла на член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС). Същото се отнася и за сумирането на периоди с цел придобиване на право на 
пенсия за ранно пенсиониране по националната схема (решение Gregorio My, C-293/03, 
ECLI:EU:C:2004:821).

През 2019 г. един от вносителите на петицията е подал жалба до службите на Комисията 
по същия въпрос като настоящата петиция; жалбата му е регистрирана под номер CHAP 
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(2019)307. В този контекст през май 2019 г. Комисията изпрати писмо до вносителя на 
петицията с искане да предостави определена информация относно посочените 
конкретни случаи и правните разпоредби, приети в Италия след решението по делото 
Gardella.

Заключение 

Комисията следи въпроса, повдигнат от вносителите на петицията, и ще предприеме 
съответните последващи действия в зависимост от информацията, която ще получи в 
контекста на получената жалба.

4. Допълнителен отговор от Комисията (REV), получен на 16 април 2021 г.

В резултат на отговора на жалбоподателя, в края на 2019 г. Комисията изпрати писмо до 
италианските органи, за да поиска разяснения относно италианските разпоредби. 
Отговорът на италианските органи от февруари 2020 г. понастоящем се анализира от 
службите на Комисията с помощта на външни експерти, за да се определят последващите 
действия във връзка с този случай. Комисията следва да вземе решение относно 
последващите действия по въпроса през първата половина на 2021 г.

Заключение 

Комисията следи въпроса, повдигнат от вносителите на петицията, и ще предприеме 
съответните последващи действия в зависимост от информацията, която ще получи в 
контекста на получената жалба.


