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Комисия по петиции

20.3.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0770/2006, внесена от José Domingos Sousa, с португалско 
гражданство, относно предполагаемо неприлагане в  Португалия на 
Регламент (ЕО) № 1606/98 на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети 
лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които 
се движат в рамките на Общността и на Регламент (ЕИО) № 574/72 за 
определяне на процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 
с цел да разшири тяхното прилагане и по отношение на специалните 
схеми за държавни служители

1. Резюме на петицията

Вносителят, който е работил във Франция и Португалия, протестира срещу решението 
на компетентните пенсионни органи в Португалия относно изчисляването на пенсията 
му. Той подчертава, че органите очевидно не са взели под внимание разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1606/98 на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за 
прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица 
и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и на 
Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 с цел да разшири тяхното прилагане и по отношение на специалните 
схеми за държавни служители. По тази причина той иска Европейският парламент да 
провери в каква степен въпросното решение съответства на духа и текста на 
горепосочения регламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 февруари 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 юли 2007 г.

Забележки на Комисията относно петицията

Регламенти (ЕИО) № 1408/71 и № 574/72 съдържат общностни правила, чиято основна 
цел е да гарантират ефикасността на свободното движение на работници в рамките на 
Европейския съюз, като следят за това работникът мигрант да не загуби никое от 
правата си в областта на социалното осигуряване поради факта, че упражнява правото 
си на придвижване в рамките на Европейския съюз. Тези правила обаче водят само до 
обикновена координация между националните системи за социално осигуряване (но не 
и до тяхното хармонизиране). Следователно всяка държава-членка е свободна да 
определя своята система за социално осигуряване, по-конкретно условията за участие в 
тази система, условията за отпускане на социални помощи и техния размер и т.н. При 
упражняване на тези правомощия държавите-членки, разбира се, трябва да спазват 
принципите на общностното право.

По-конкретно по отношение на специалните схеми за държавните служители член 51а 
от Регламент № 1408/71 постановява следното: 

"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, заинтересуваното лице не 
отговаря на условията за получаване на тези обезщетения, тези периоди се вземат 
предвид за предоставянето на обезщетения според общата схема или, при липса на 
такава, по силата на схемата, прилагана за работници или служители, според случая".

Заключение

Писмото на вносителя не предоставя достатъчно точни сведения, за да може да се 
прецени дали случаят се отнася до неспазване на общностните правила за 
координиране на социалноосигурителните схеми. Следователно службите на 
Комисията се свързаха с португалските органи, за да изискат по-подробни сведения. До 
момента не е получена никаква информация.
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Комисията по петициите ще бъде осведомена за предоставения отговор от 
португалските органи, след като той бъде получен и анализиран.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 19 декември 2007 г.

Вносителят на петицията е работил във Франция, където е бил обхванат от обща 
социалноосигурителна схема. Той също така е работил в Португалия, където иска да 
получи специална пенсия за държавни служители, предвидена от португалското 
законодателство.

Както Комисията обясни в първото си съобщение до ЕП, писмото на вносителя не 
предоставя достатъчно точни сведения, за да може да се прецени дали случаят се 
отнася до неспазване на общностните правила за координиране на 
социалноосигурителните схеми. Следователно службите на Комисията се свързаха с 
португалските органи, за да изискат по-подробни сведения.

Тези органи отговориха, че са приложили правилно общностното право в случая на 
вносителя на петицията, и по-специално член 51а от Регламент № 1408/71.

Забележки на Комисията във връзка с петицията 

Комисията не установява никакво нарушение на общностното право. И действително, 
що се отнася по-конкретно до специалните схеми за държавни служители, член 51а от 
Регламент № 1408/71 постановява: 

"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, заинтересуваното лице не 
отговаря на условията за получаване на тези обезщетения, тези периоди се вземат 
предвид за предоставянето на обезщетения според общата схема или, при липса на 
такава, по силата на схемата, прилагана за работници или служители, според случая".

Общностният законодател обяснява тази особеност в 6-то съображение на Регламент № 
1606/98 по следния начин:

"Необходимо е 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, 
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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 отпускането на специална пенсия за държавни служители 
общностното право разрешава на държавите-членки да вземат предвид единствено
периодите, завършени в други държави-членки в рамките на специална схема за 
държавни служители. Случаят на вносителя на петицията обаче не е такъв, тъй като той 
е бил обхванат от обща социалноосигурителна схема във Франция.

Това обаче не означава, че гражданинът губи от своите социалноосигурителни права. В 
този случай член 51а от Регламент № 1408/71 предвижда периодите, завършени в 
дадена държава-членка, да бъдат взети предвид за отпускането на обезщетения по 
общата схема.

Заключение

Като се има предвид изложеното по-горе и с оглед на това, че общностното право е 
било спазено от португалските органи, Комисията е в невъзможност да се намеси в 
полза на вносителя на петицията.

5. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят на петицията е работил във Франция, където е бил обхванат от обща 
социалноосигурителна схема. Той също така е работил в Португалия, където иска да 
получи специална пенсия за държавни служители, предвидена от португалското 
законодателство. Както Комисията обясни в първото си съобщение до ЕП, писмото на 
вносителя не предоставя достатъчно точни сведения, за да може да се прецени дали 
случаят се отнася до неспазване на общностните правила за координиране на 
социалноосигурителните схеми. Следователно службите на Комисията се свързаха с 
португалските органи, за да изискат по-подробни сведения.

Тези органи отговориха, че са приложили правилно общностното право в случая на 
вносителя на петицията, и по-специално член 51а от Регламент № 1408/71. 

Комисията не установява никакво нарушение на общностното право. И действително, 
що се отнася по-конкретно до специалните схеми за държавни служители, член 51а от 
Регламент № 1408/71 постановява: 

"Лица, обхванати от специална схема за държавни служители

- 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.

- 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 
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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, заинтересуваното лице не 
отговаря на условията за получаване на тези обезщетения, тези периоди се вземат 
предвид за предоставянето на обезщетения според общата схема или, при липса на 
такава, по силата на схемата, прилагана за работници или служители, според случая".

Общностният законодател обяснява тази особеност в 6-то съображение на Регламент № 
1606/98 по следния начин:

"Необходимо е 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 правото на обезщетения и дългите периоди на служба"

Следователно за отпускането на специална пенсия за държавни служители, 
общностното право разрешава на държавите-членки да вземат предвид единствено 
периодите, завършени в други държави-членки в рамките на специална схема за 
държавни служители. Случаят на вносителя на петицията обаче не е такъв, тъй като той 
е бил обхванат от обща социалноосигурителна схема във Франция.

Това обаче не означава, че гражданинът губи от своите социалноосигурителни права. В 
този случай член 51а от Регламент № 1408/71 предвижда периодите, завършени в 
дадена държава-членка, да се вземат предвид за отпускането на обезщетения по общата 
схема.

Заключение

Като се има предвид изложеното по-горе и с оглед на това, че общностното право е 
било спазено от португалските органи, Комисията е в невъзможност да се намеси в 
полза на вносителя на петицията.
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