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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0081/2009, внесена от A.L.C., с испанско гражданство, 
относно мобилността на работниците в ЕС и правото на пенсия

1. Резюме на петицията

Вносителят изразява загриженост относно трудностите, пред които са изправени 
лицата, които са работили в различни държави-членки на ЕС, при получаване на 
правото си на пълна пенсия на базата на общия брой години трудов стаж.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията, който е испански гражданин, отправя обща жалба, че лицата, 
работили в повече от една държава-членка, са поставени в неизгодно положение по 
отношение на размера на пенсията за старост, която получават. Той обръща специално 
внимание на факта, че някои държави-членки поставят правото на пълна пенсия в 
зависимост от плащане на вноски за период от над 30 години. Той твърди, че е 
невъзможно лице, което е работило в две или повече държави-членки, да отговаря на 
условията за получаване на правото на пълна пенсия за старост.
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Забележки на Комисията

Разпоредбите на Общността в областта на социалната сигурност предвиждат 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социална сигурност. Това означава, че 
всяка държава-членка има право да определя елементите на своята национална система 
за социална сигурност, по-специално детайлите по отношение на това кой да бъде 
осигурен по нейното законодателство, какви социално-осигурителни обезщетения се 
отпускат и при какви условия и колко осигурителни вноски следва да се платят.  
Правото на ЕС обаче, по-специално Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 
574/72, установява общи правила и принципи, които трябва да се спазват при прилагане 
на националното законодателство.  Целта на тези правила е да се гарантира, че 
прилагането на различните национални законодателства не засяга неблагоприятно 
хората, които упражняват правото си на свободно движение в рамките на Европейския 
съюз.

Що се отнася до правата на пенсия за старост, Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент 
(ЕИО) № 574/72 предвиждат подробни правила за изчисляване на законно установените 
пенсии за старост, когато дадено лице е работило в повече от една държава-членка на 
ЕИП (и в Швейцария). Тези правила са специално предназначени да осигурят защита на 
лицата, които се движат между държавите-членки, натрупвайки социално-
осигурителни вноски в различни места по време на своето движение. По-специално 
правилата гарантират, че ако осигурителният период не е достатъчен, за да изпълни 
изискванията за осигурителен период, който би могъл да се изисква от 
законодателството на дадена държава-членка за получаване на право на пенсия, 
осигурителните периоди, завършени в други държави, също трябва да се вземат 
предвид (съгласно принципа на сумиране).

По този начин, когато дадено лице е работило и е било осигурено за 10 години в 
държава-членка А, 5 години в държава-членка Б и 25 години в държава-членка В, 
държава-членка А трябва първо да изчисли, в съответствие със своето собствено 
законодателство, размера на пенсията, на която това лице би имало право след 40 
години осигуряване. Резултатът от това изчисление дава „теоретичния размер“.  След 
това държава-членка А изчислява реалния размер, който ще плаща на лицето като 
прави пропорционално изчисление на теоретичния размер, съответстващ на 
действителните осигурителни периоди, завършени в държава А (в този случай 10/40).  
Държави-членки Б и В правят свои собствени изчисления на теоретичния размер и 
пропорционалната пенсия, платима на това лице в съответствие с времето, което е 
работило там.

Крайният резултат е, че лицето, което е работило в няколко държави-членки, ще 
получава пенсия за старост от всяка от тези държави-членки, като всяка страна плаща 
национална пенсия, съответстваща на завършените там осигурителни периоди.

Регламентите изискват също така плащането на пенсии за старост независимо къде 
бившият работник-мигрант пребивава или е настанен на територията на ЕИП (и 
Швейцария) без никакво намаление, промяна или спиране.
  
Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 ще бъдат заменени, вероятно 
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от 1 март 2010 г., от нов Регламент (ЕО) №883/04 и нов регламент за прилагане. Тези 
нови регламенти за координиране на социалната сигурност няма да променят начина за 
изчисляване на пенсиите на работниците, които са се движили между различни 
държави-членки.

Заключения

Службите на Комисията считат, че що се отнася до изчисляването на държавните 
пенсии за старост за работници, които са се движили между различни държави-членки, 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 вече разрешават проблемите, 
за които се оплаква вносителят на петицията.


