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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0765/2009 внесена от E. T., с германско гражданство, относно 
признаването на придобитите от него пенсионни права в 
източногерманското железопътно дружество „Deutsche Reichsbahn“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е работил за „Deutsche Reichsbahn“ (GDR) в периода 
1955–1992 г. и за „Deutsche Bundesbahn“ в периода 1992–1998 г., посочва, че 
понастоящем получава твърде малка пенсия от последното дружество. Вносителят 
твърди, че „Deutsche Bundesbahn“, като законен правоприемник на „Deutsche 
Reichsbahn“, следва също така да отчете придобитите от него права във въпросното 
дружество и да му изплаща пенсия за периода до 1992 г. Според вносителя, 
неизпълнението на това представлява дискриминационно третиране на работници.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Вносителят на петицията, който е работил за „Deutsche Reichsbahn“ (GDR) в периода
1955–1992 г. и за „Deutsche Bundesbahn“ (DB) в периода 1992–1998 г., посочва, че 
понастоящем получава твърде малка пенсия от последното дружество. Вносителят 
твърди, че като законен правоприемник на GDR, DB следва също така да отчете 
придобитите от него права в GDR и да му изплаща пенсия за периода до 1992 г. 

Комисията е разследвала този случай и желае да обясни, че въпроси като определянето 
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на условията, с които се регламентира правото или задължението за членство в схема за 
социално осигуряване, или по-конкретно отпускането на пенсионни обезщетения, 
попадат в компетентността на държавите-членки и, като такива, под отговорността на 
националните органи. Законодателството на ЕС разглежда единствено някои много 
ограничени аспекти като запазване на социалноосигурителните и пенсионните права, 
когато хората се преместват от една държава-членка в друга. 

Комисията подчертава по-специално,че: 

− Член 39 от Договора предвижда, че свободното движение на работници налага 
премахването на всякаква дискриминация, основаваща се на гражданство, 
между работниците от държавите-членки, що се отнася до заетост, 
възнаграждение и други условия на труд. Въпросните германски правила се 
прилагат независимо от гражданството на съответния работник.

− Директива 98/49/ЕО за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети 
лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността 
определя някои права и задължения за членовете на схеми за допълнително 
пенсионно осигуряване. Основните разпоредби могат да се обобщят както 
следва: лице, което напуска схемата, тъй като се премества в друга държава-
членка, не трябва да бъде третирано по различен начин спрямо лице, което 
напуска схемата, но остава в държавата-членка, по отношение на придобитите
права. „Придобито пенсионно право“ означава всяко право на обезщетения, 
получено след изпълнение на условията, изисквани от правилата на дадена 
схема за допълнително пенсионно осигуряване и, където е приложимо, съгласно 
националното законодателство. Повдигнатият в петицията въпрос е изцяло 
вътрешен, тъй като вносителят не се е преместил в друга държава-членка. Този 
въпрос не попада в обхвата на директивата.

Заключение
Като се има предвид горепосоченото, Комисията не може да се занимае с искането на 
вносителя на петицията.


