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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0461/2008, внесена от Yolande Rodulfo, с френско гражданство, 
във връзка с надбавките за сираци

1. Резюме на петицията

Вносителката се е омъжила през 1978 г. за германски гражданин и с него има три деца. 
Съпругът й починал през 1997 г. Тя посочва, че е получила във Франция семейни 
надбавки, между които и надбавка за сираци за трите си деца. След това е влязла във 
връзка с пенсионните служби в Германия, за да се изчисли трудовият стаж на съпруга й 
в Германия. Пенсионните служби са я информирали, че е имала право на надбавка за 
сираци, която ще й бъде изплатена само за третото дете, тъй като първите две са вече 
пълнолетни, и че трябва да подаде документ, от който да е видна сумата на получените 
надбавки за трите деца след смъртта на съпруга й, тъй като съгласно споразумение в 
рамките на Европейския съюз, ако надбавките за сираци са по-високи в една от 
държавите-членки, които са страни по споразумението, тогава се изплаща разликата. 
Изпратила е необходимите документи, но не е получила отговор. Изплащането на 
надбавката за третото дете е преустановено, когато вносителката е сключила втори 
брак на 25 юни 2005 г.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4, от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

I. Петицията
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Вносителката на петицията е френска гражданка и е вдовица от брака й с гражданин на 
Германия, който е баща на трите й деца. След смъртта на съпруга през 1997 г. тя е 
получавала във Франция семейни надбавки, сред които и надбавки за сираци за 
непълнолетните й деца. Вносителката не е получавала никакви надбавки от Германия. 
В отговор на предоставената й от германската институция информация, вследствие на 
осъществен контакт след смъртта на съпруга й, за правото на надбавки за сираци 
(диференцирана надбавка по отношение на получените във Франция надбавки) за все 
още непълнолетното трето дете, тя е решила да предяви тези си права в Германия.

Вносителката се оплаква, че откакто е изпратила молба, придружена от изискваните от 
германската институция документи, все още не получила отговор.

II. Забележки на Комисията относно петицията

На равнище на Общността съществува правна уредба, съдържаща се в Регламенти 
(ЕИО) №°1408/71 и 574/72, чиято основна цел е да осигури действително свободно 
движение на работниците в пределите на Европейския съюз, като се следи за това 
мигриращият работник да не губи никое от правата си в областта на социалната 
сигурност поради упражняването на правото си да се движи в Европейския съюз. При 
все това, тази правна уредба осъществява единствено обикновена координация на 
националните системи за социална сигурност (а не тяхното хармонизиране). Поради 
това всяка държава-членка е свободна да определя своята система за социална 
сигурност и по-точно условията за принадлежност към тази система, условията за 
отпускане на социални обезщетения и техния размер и т. н. При упражняването на тези 
си правомощия държавите-членки трябва, разбира се, да спазват принципите на 
правото на Общността.

Що се отнася до надбавките за сираци, Регламент №°1408/71 определя в членове 78—
79a отговорната държава-членка за изплащането на надбавки за сираци. За определяне 
на компетентната държава е необходимо да се знае в кои държави-членки е работил 
починалият родител и какъв е бил неговият статус там (дали е бил трудещ се или 
пенсионер) преди да почине.

III. Заключение

В писмото на вносителката не фигурират достатъчно точни сведения, за да се изясни 
дали случаят се отнася до неспазване на правилата на Общността. Комисията ще се 
обърне към германските органи, за да получи по-подробна информация (най-вече 
сведения относно трудовия стаж на починалия съпруг на вносителката в Германия и 
датата, на която вносителката е подала молбата).

4. Допълнителен отговор на Комисия, получен на 19 юли 2009 г.

Според изясненията от страна на германския орган от компетентната институция
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(Dutschen Rentenversicherung), вносителката на петицията е влязла за първи път във 
връзка с тази институция на 18 април 2004 г. На 7 октомври 2005 г. в Германия е взето 
отрицателно решение по отношение на правото ѝ на надбавка (наследствена пенсия). 
Тъй като доходите на вносителката на петицията надвишават предвидения в немското 
законодателство праг, не е  изплащана надбавка. 

Що се отнася до правото на децата на вносителката на петицията на наследствена 
пенсия в Германия, е установено, че единствено непълнолетното дете отговаря на 
условията в германското законодателство за получаване на такава надбавка. 

Сумите, които трябва да се изплащат, са изчислени от германската институция въз 
основа на германското законодателство и в приложение на член 78 от Регламент
1408/71, на решение 150 на Административната комисия от 26 юни 1992 г. (относно
прилагането на членове 77, 78 и 79, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и на
член 10, параграф 1, буква б) ii) от Регламент (ЕИО) № 574/72), както и в приложение 
на съдебната практика на Съда на Европейските общности.  

Според тези правила дете, имащо право на надбавка за сираци в своята страна на 
пребиваване (в случая, Франция), не губи правото си на наследствена пенсия в друга 
страна, в която е работил родителят (в случая, Германия), и трябва да получава 
надбавката, покриваща разликата между семейната надбавка и наследствената пенсия, 
дължима във втората държава-членка. Германската институция посочва, че на три пъти 
е изплащана диференцираната надбавка към надбавката за сираци за непълнолетното 
дете на вносителката на петицията: 30 декември 2005 г. (900,83 евро), 5 юли 2006 г. 
(432,60 евро) и 19 септември 2008 г.(867,60 евро). 

Заключение

Въпреки изразеното недоволство от страна на вносителката на петицията към 
отговорната германска институция, се установява, въз основа на съобщената 
информация, че надбавките за нейното непълнолетно дете, дължими по силата на 
германското законодателство и предназначени да допълват надбавките, получавани по 
силата на френското законодателство, са правилно изчислени и изплащани.

Въз основа на получената информация службите на Комисията не са установили 
нарушение на общностното законодателство. Въпреки това, те отново ще подчертаят 
пред германските органи необходимостта да се направи така, че заинтересованите лица 
да могат да се ползват от необходимата информация относно правата си, да им бъдат 
съобщавани взетите решения и, също така, да им бъдат изплащани дължимите 
надбавки във възможно най-кратки срокове.


