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СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1493/2007, внесена от António Araújo Jácome, с португалско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения от страна на 
португалските пенсионни органи на разпоредбите на Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално 
осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, и на Регламент (ЕИО) № 574/72 за 
определяне на реда за прилагане

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е работил като служител в публичната администрация и е 
плащал пенсионни вноски в Португалия в продължение на 29 години. Съгласно 
действащите разпоредби той трябва да е упражнявал трудова дейност в продължение на 
36 години, за да има право на пенсия. Ето защо той е направил опит да му бъде признат 
12-годишният трудов стаж от Франция, но му е отказано. По тази причина той се 
оплаква, че компетентните португалски органи не са взели предвид разпоредбите на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално 
осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките 
на Общността, и на Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане и 
следователно изисква от Европейския парламент да се заеме с неговия случай.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.

Вносителят на петицията е работил като служител в публичната администрация и е 
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плащал пенсионни вноски в Португалия в продължение на 29 години. Съгласно 
действащите разпоредби той трябва да е упражнявал трудова дейност в продължение на 
36 години, за да има право на пенсия. Ето защо той е направил опит да му бъде признат 
12-годишният трудов стаж, придобит във Франция, но му е отказано. По тази причина 
той се оплаква, че компетентните португалски органи не са взели предвид разпоредбите 
на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално 
осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките 
на Общността, и на Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане и 
следователно изисква от Европейския парламент да се заеме с неговия случай.

Забележки на Комисията по повод на петицията 

На европейско равнище съществуват правила, съдържащи се в Регламент (ЕИО) № 
1408/71 и в Регламент № 574/72, които имат за основна цел да осигурят ефективността 
на свободното движение на работниците в рамките на Европейския съюз, като се следи 
мигриращият работник да не загуби никакви права, свързани със социалното 
осигуряване поради упражняване на правото си да се движи в рамките на Европейския 
съюз. При все това тази уредба осъществява единствено обикновено координиране на 
националните схеми за социално осигуряване (а не хармонизирането им). От това 
следва, че всяка държава-членка е свободна да определи своята система за социално 
осигуряване, най-вече условията за участие в схемата, условията за предоставяне на 
обезщетения и техния размер и др. В упражняването на тези правомощия държавите-
членки следва, разбира се, да спазват принципите на общностното право.

Изглежда, че вносителят изисква специална пенсия, въпреки че става ясно, че той не е 
участвал в специални схеми за държавни служители в продължение на целия си трудов 
стаж както в Португалия, така и във Франция.

Що се отнася в частност до специалните схеми на работещите по служебни 
правоотношения, член 51а от Регламент № 1408/71 гласи:

„Лица, обхванати от специална схема за държавни служители

1. Разпоредбите на член 44, член 45, параграфи 1, 5 и 6 и членове от 46 до 51 се 
прилагат по аналогия за лица, обхванати от специална схема за държавни служители.

2. Въпреки това, ако законодателството на дадена държава-членка подчинява 
придобиването, премахването, запазването и възстановяването на правото на 
обезщетения съгласно специална схема за държавни служители при условие, че всички 
периоди на осигуряване са били завършени в рамките на една или повече специални 
схеми за държавни служители в тази държава-членка или се считат за еквивалентни на 
тези периоди по силата на законодателството на тази държава-членка, се вземат 
предвид само периодите, които могат да се признаят по силата на законодателството на 
тази държава-членка.

Ако, след като се вземат предвид така завършените периоди, заинтересованото лице не 
отговаря на условията за получаване на тези обезщетения, тези периоди се вземат 
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предвид за отпускане на обезщетения според общата схема или, при липса на такава, 
схемата, прилагана за работници или служители, според случая“.

Заключение
Писмото на вносителя не съдържа достатъчно точни сведения, за да може да се направи 
преценка дали в случая се касае за неспазване на общностните правила за 
координиране на схемите за социално осигуряване. Поради това службите на 
Комисията се свързаха с португалските органи, за да им поискат по-подробна 
информация.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Вносителят на петицията е работил във Франция, където е бил осигурен по общата 
схема за социално осигуряване. Той също така е работил в Португалия, където иска да 
получава специална пенсия за държавни служители, предвидени от португалското 
законодателство.

Забележки на Комисията по повод петицията

Както Комисията вече обясни в своето първо съобщение до ЕП, писмото на вносителя 
не съдържаше достатъчно точна информация, за да може да се определи дали случаят 
се отнася за нарушаване на общностните правила по отношение на координирането на 
схемите за социална сигурност. Поради това службите на Комисията се свързаха с 
португалските органи, за да изискат по подробна информация.

Въпросните органи отговориха, че са приложили правилно правото на Общността в 
случая на вносителя и в частност правилата, заложени в член 51а от Регламент 1408/71.

Комисията не констатира никакво нарушение на правото на Общността. В 
действителност, що се отнася до специалните правила, касаещи държавните служители, 
член 51а от Регламент 1408/71 предвижда следното:

„Лица, обхванати от специални схеми за държавни служители

1. Разпоредбите на член 44, член 45, параграфи 1, 5 и 6 и членове от 46 до 51 се 
прилагат по аналогия за лица, обхванати от специална схема за държавни служители.

2. Въпреки това, ако законодателството на дадена държава-членка подчинява 
придобиването, премахването, запазването и възстановяването на правото на 
обезщетения съгласно специална схема за държавни служители, при условие, че всички 
периоди на осигуряване са били завършени в рамките на една или повече специални 
схеми за държавни служители в тази държава-членка или се считат за еквивалентни на 
тези периоди по силата на законодателството на тази държава-членка, се вземат 
предвид само периодите, които могат да се признаят по силата на законодателството на 
тази държава-членка. Ако, след като се вземат предвид така завършените периоди, 
заинтересованото лице не отговаря на условията за получаване на тези обезщетения, 
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тези периоди се вземат предвид за предоставянето на обезщетения според общата схема 
или, при липса на такава, схемата, прилагана за работници или служители, според 
случая“.

Европейският законодател обяснява тази специфика в шеста точка от съображенията на 
Регламент 1606/98 по следния начин:
„като има предвид, че е необходимо да се вземат предвид особеностите на някои 
специални пенсионни схеми за държавни служители в някои държави-членки, а именно 
липсата в някои държави-членки на системи за координация между специалните схеми 
и общата схема, съществуването в други държави-членки на отделни системи за 
координация между специалните схеми и общата схема, ограниченият обхват на тези 
схеми, техните бюджетни структури и структурите им за премии, например 
съществуването на пряка връзка между отговарянето на условията и дългите периоди 
на служба.“

Следователно за предоставянето на специално обезщетение за пенсия на държавните 
служители, европейското право позволява на една държава-членка да вземе предвид 
единствено периодите, завършени в други държави-членки в рамките на една 
специална схема за държавните служители. Но случаят с вносителя, който е бил 
осигурен по обща схема за социално осигуряване във Франция не е такъв.

Това обаче не означава, че гражданинът губи своите права като осигурено лице. При 
една такава хипотеза член 51а от Регламент 1408/71 предвижда, че периодите, 
завършени в друга държава-членка, трябва да бъдат взети предвид за предоставянето на 
обезщетения по общата схема.

Заключение

Предвид предходното и като се вземе предвид, че правото на Общността е било спазено 
от португалските органи, Комисията няма основания да предприеме действия в полза 
на вносителя.
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