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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0416/2008, внесена от Gábor Somorjai, с унгарско гражданство, 
относно неправилното прилагане на нормативната уредба на 
Общността в социалната сфера и сферата на трудовото законодателство 
в Унгария

1. Резюме на петицията

Вносителят демонстрира с помощта на пример противоречията между Европейската 
нормативна уредба (Директива 1408/71) и унгарското законодателство. Въпросът засяга 
определянето на пенсия, която той е натрупал в Унгария и в чужбина. Той моли 
Европейския парламент да се погрижи за това, Унгария да изпълни всички задължения, 
които произтичат от Договора за ЕО, и да вземе всички необходими мерки, за да 
приведе своето законодателство в съответствие с общностното право.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

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

I. Петицията

Вносителят на петицията е унгарски гражданин, който е работил в Германия преди 
присъединяването на Унгария към ЕС. През времето, когато е работил в Германия, той 
е бил осигуряван по задължителната унгарска осигурителна схема, тъй като съгласно 
унгарското законодателство работата му (и осигуряването) в чужбина не се вземат 
предвид. Поради това през този период от време се е осигурявал едновременно по две 
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осигурителни схеми — унгарската и германската.

Вносителят на петицията твърди, че унгарското законодателство нарушава членове 12 
и 13 от Регламент 1408/71 и че начинът на изчисляване на пенсиите на пропорционален 
принцип в Унгария е неблагоприятен за работниците мигранти.

II. Коментари на Комисията

Разпоредбите на Общността в областта на социалното осигуряване предвиждат 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социално осигуряване. Това означава, 
че всяка държава-членка е свободна да определя подробностите, свързани с нейната 
собствена система за социално осигуряване, включително какви обезщетения да се 
предоставят, условията за допустимост, как се изчисляват тези обезщетения и колко 
обезщетения се плащат. Държавите-членки също така сами определят правилата на 
процедурата за отпускане на обезщетенията, като например сроковете за вземане на 
решение относно основанието за отпускане на обезщетение. Разпоредбите на 
Общността, в частност Регламент (ЕИО) № 1408/711, установяват общи правила и 
принципи, които всички национални органи трябва да спазват при прилагането на 
националното право. Тези правила гарантират, че прилагането на различните 
национални законодателства е в съответствие с основните принципи на равенство и 
липса на дискриминация. По този начин се гарантира, че прилагането на различни 
национални законодателства не влияе неблагоприятно на лицата, които упражняват 
своето право на свободно движение в рамките на Европейския съюз.

Един от основните принципи на координация на социалното осигуряване е, че всяко 
лице е подчинено на законодателството единствено на една държава-членка (член 13, 
параграф 1 от Регламент 1408/71) — обикновено това е законодателството на 
държавата-членка, в която лицето е наето (член 13, параграф 2, буква a)).

Жалбата на вносителя обаче се отнася за период от време преди присъединяването на 
Унгария към ЕС. По принцип правото на Общността в областта на координацията на 
социалното осигуряване не се прилага с обратна сила. Единственото изключение е член 
94, параграф 2 от Регламент 1408/71, според който всички осигурителни периоди и 
където е уместно, всички периоди на заетост или пребиваване, приключили съгласно 
законодателството на дадена държава-членка преди датата на прилагане на регламента 
на територията на тази държава-членка, се вземат предвид за определяне на правата, 
които се придобиват съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

Следователно принципът на прилагане на единно законодателство не се прилага с 
обратна сила и следователно не е приложимо за период преди присъединяването на 
Унгария към ЕС. 

Следователно фактът, че вносителят на петицията е бил подчинен както на 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност 

на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките 
на Общността, ОВ L 149 от 5.7.1971 г., стр. 2, регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 
1992/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г., ОВ L 392, 30.12.2006 г., стр. 1.



CM\790362BG.doc 3/4 PE416.504vREV

BG

германското, така и на унгарското законодателство по време на заетостта си в Германия 
преди присъединяването на Унгария към ЕС не противоречи на правото на Общността.

Що се отнася до метода на изчисляване от унгарската институция за пенсионно 
осигуряване на пенсиите по пропорционалния принцип, като правило, унгарската 
институция би трябвало да взема предвид осигурителните периоди на вносителя по 
законодателството на всички държави-членки при изчисляването на теоретичния 
размер на пенсията и след това да умножи теоретичния размер по дроб, 
пропорционална на осигурителния период в Унгария. Комисията обаче не може да 
коментира този въпрос подробно, без да е анализирала разбивката на изчислението в 
решението за отпускане на въпросната пенсия. Поради това Комисията предлага 
вносителят на петицията да се свърже пряко с компетентните служби на Комисията и 
да им предостави копие от съответните документи.

III. Заключения

Тъй като жалбата относно съгласуването на законодателствата за социалното 
осигуряване се отнася за период преди присъединяването на Унгария към ЕС, правото 
на Общността не е било приложимо по това време в Унгария и следователно не може 
да съществува нарушение на разпоредбите на Общността за координиране на 
социалното осигуряване.

Що се отнася до метода на изчисляване от унгарската институция за пенсионно 
осигуряване на пенсиите по пропорционален принцип, Комисията не може да 
коментира този въпрос, преди да има по-подробна информация, по-конкретно 
разбивката на изчислението в решението за отпускане на въпросната пенсия. 
Комисията ще се свърже с унгарските органи, за да разследва този въпрос, и ще 
информира Парламента относно по-нататъшното развитие на случая.

4. Отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Обяснителна бележка на Европейската комисия:

Първоначалната петиция не представяше ясно фактическите обстоятелства по 
случая, т. е. в коя държава-членка е работил вносителят на петицията, след като е 
напуснал Унгария. Въпреки че въз основа на някои индикации в текста беше прието, че 
вносителят е работил в Германия, след като по случая беше направена консултация с 
унгарските органи, стана ясно, че вносителят всъщност е работил в Австрия. Това е 
отразено в последващото съобщение на Комисията от 1 септември 2009 г. Въпреки 
това, от правна гледна точка няма значение в коя държава-членка е работил 
вносителят, тъй като случаят се отнася за метод на изчисляване на пенсия от 
унгарските органи във връзка с лице, което има припокриващи се осигурителни 
периоди в друга държава-членка (без значение коя всъщност е другата държава-
членка).

Комисията се свърза с унгарския орган за пенсионно осигуряване и поиска мнението му 
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по случая на вносителя на петицията, в частност по отношение на метода на 
изчисляване на пенсията му. В даденото обяснение, унгарският орган посочи, че при 
изчисляването на пенсията на вносителя са били използвани два начина на изчисляване 
– единият взема предвид припокриващия се период на осигуряване в Унгария, а 
другият взема предвид периодите на осигуряване в чужбина, за да се гарантира, че 
пенсионерът няма да изгуби правата си. Стана ясно обаче, че най-благоприятно за 
пенсионера е при изчисляването да се вземат предвид единствено периодите на 
осигуряване в собствената държава съгласно член 46, параграф 1, буква а) от Регламент 
1408/71. По тази причина на вносителя на петицията е отпуснат най-високия размер на 
пенсията.

Заключения

Жалбата относно съгласуването на две законодателства в областта на социалното 
осигуряване се отнася за период от време преди присъединяването на Унгария към ЕС 
и поради това правилото за прилагане само на едно законодателство, посочено в член 
13, параграф 1 от Регламент 1408/71 не е било приложимо по това време в Унгария. 
Това означава, че всички припокриващи се периоди на осигуряване следва да се вземат 
предвид изцяло както от унгарските, така и от австрийските институции при 
изчисляването на пенсията.

Що се отнася до метода на изчисляване на пенсиите, използван от унгарската 
институция, съгласно дадените разяснения са използвани няколко метода на 
изчисляване на пенсията и е приложен най-благоприятният метод на изчисляване 
съгласно Регламент 1408/71, за да получи вносителят пенсия с възможно най-висок 
размер.

Следователно в случая на вносителя не беше установено нарушение на правото на 
Общността.


