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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.01.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0330/2007, подадена от г-н Ion Anghel, с румънско гражданство, за 
незачитане на правото му на социално осигуряване от страна на гръцките 
органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че пребивава законно в Гърция от 1998 г. и че е 
плащал социалноосигурителните си вноски от 2000 г. През 2003 г. вносителят се е 
разболял сериозно и е бил принуден да спре да работи на 1 април 2004 г. Според 
вносителя гръцките органи са отказали да му дадат социално-осигурителни права за 
получаване на пенсия поради факта, че когато се е разболял, той е бил работил в 
Гърция от по-малко от 5 години. На вносителя също така два пъти му е било отказвано 
правото на специална финансова помощ, отпускана на лица, страдащи от бъбречни 
заболявания: първия път защото Румъния не е била държава-членка на Европейския 
съюз, а след 1 януари 2007 г. - защото Румъния няма да бъде пълноправна държава-
членка на Европейския съюз. Вносителят иска Европейският парламент да проучи 
неговия случай.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения по член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

I. Петицията
Вносителят на петицията е румънски гражданин, който твърди, че от 1996 г. живее в 
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Гърция. Той е работил там и е плащал вноски за социално осигуряване в периода 
между 2000 г. и 2004 г. През 2004 г. се е разболял и е преустановил работа.

Вносителят на петицията се оплаква, че гръцките органи са отказали да му предоставят 
социално-осигурителни придобивки поради факта, че към момента на неговото 
заболяване е бил изплащал вноски за социално осигуряване в Гърция в продължение на 
по-малко от 5 години. На него му е отказано и право на специално финансово 
подпомагане, предназначено за хора, страдащи от бъбречни заболявания.

II. Коментари на Комисията
Комисията е поискала информация по случая от гръцкото министерство на заетостта и 
социалната закрила. Според информацията в получения отговор, вносителят на 
петицията е бил осигурен в гръцката институция за социално осигуряване за 
земеделски работници (OGA) от 1.1.2000 г. Вносителят на петицията е кандидатствал 
за пенсия за инвалидност и с решение на OGA е бил обявен за неработоспособен, 
считано от април 2004 г .  Вносителят на петицията няма право на пенсия за 
инвалидност, тъй като не отговаря на изискванията, съгласно които той трябва да е 
внасял социални осигуровки през петте години, предхождащи момента на неговото 
инвалидизиране, а не съществува друг период на осигуряване, който би могъл да бъде 
агрегиран. 

Съгласно информацията, предоставена от гръцкото министерство, от май 2004 г. 
вносителят на петицията е на диализа за сметка на OGA. От май 2004 г. OGA плаща за 
неговото лечение и транспорт до болницата за извършване на диализа всеки месец (410 
евро месечно до януари 2007 г. и 450 евро месечно от февруари 2007 г.).

В отговора не са уточнени условията за придобиване на право на социално 
подпомагане, известно в Гърция като "pronia", и съответно правото на вносителя на 
петицията на такова подпомагане. Изглежда то е придобивка, предлагана от социалното 
подпомагане, която не влиза в обхвата на Регламент (ЕО) № 1408/711, но Комисията ще 
поиска отново от гръцките органи да изяснят характера и условията за предоставяне на 
този вид придобивка.

Тъй като Румъния е държава-членка на ЕС от 2007 г. и Регламент № 1408/07 се прилага 
по отношение на румънските граждани от 1.1.2007 г., гръцкото министерство 
информира Комисията, че ако вносителят на петицията подаде ново искане за 
отпускане на пенсия за инвалидност, гръцките органи ще придвижат искането съгласно
разпоредбите, указани в Регламент № 1408/71, и ще вземат под внимание периодите, в 
които вносителят на петицията е бил осигурен съгласно законодателството на която и 
да е друга държава-членка.
Схемите за инвалидност, прилагани в различните държави-членки на ЕС се различават 
значително помежду си. Въпреки това, институцията, от която се иска предоставянето 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално 
осигуряване на заети лица  и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, ОВ 
L 149, 5.7.1971 г., стр. 2. Регламентът е изменен последно 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.
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на пенсия за инвалидност, взема предвид осигурителния период или жителство, които 
лицето има съгласно законодателството на която и да било друга държава-членка, ако 
това е необходимо за упражняване на правото му на социални придобивки.

Тъй като вносителят на петицията не отговаря на условията за отпускане на пенсия за 
инвалидност поради това, че е престанал да бъде работоспособен съгласно 
националното гръцко законодателство и не е налице друг осигурителен период, който 
би могъл да бъде прибавен към осигурителния му период в Гърция съгласно правото на 
Общността, решението на гръцките органи не може да бъде оспорвано от службите на 
Комисията. 

Както заявява гръцкото министерство в предоставената от него информация, 
положението на вносителя на петицията се е променило на 1.1.2007 г., тъй като 
Румъния е станала държава-членка на ЕС и вносителят на петицията може да подаде 
ново искане за пенсия за инвалидност, съгласно член 94 от Регламент № 1408/71. Ако е 
налице друг осигурителен период в Румъния, той би могъл да бъде добавен към 
осигурителния период в Гърция и така вносителят на петицията да изпълни условието 
за осигурителен период от пет години, необходимо за отпускане на пенсия за 
инвалидност в Гърция. 

III. Заключения 
Комисията не е установила нарушения на законовите разпоредби на Общността в 
сферата на социалното осигуряване. Вносителят на петицията може да подаде ново 
искане за отпускане на пенсия за инвалидност и при условие че той има осигурителен 
период в Румъния, гръцките органи ще добавят този период към осигурителния му 
период в Гърция, за да достигне необходимия минимален размер на осигурителния 
период.

Службите на Комисията ще се опитат да изяснят допълнително характера и условията 
за предоставяне на финансовото подпомагане, известно в Гърция като "pronia", и ще 
информират Парламента веднага щом получат нова информация.

4. Отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

След последното съобщение службите на Комисията се свързаха с вносителя на 
петицията и с гръцките органи по редица поводи, за да изяснят положението на
вносителя.

По отношение на заявлението за пенсия за инвалидност в Гърция, гръцките органи 
потвърдиха, че вносителят няма достатъчно осигурителен стаж съгласно гръцкото 
законодателство, за да получи подпомагане. За да се отчетат осигурителните периоди и 
за да се открие възможност за вносителя да придобие право на подпомагане съгласно 
гръцкото законодателство, гръцките органи представиха доказателство, че са се 
свързали с компетентните румънски органи, за да обменят информация за 
осигурителния стаж на вносителя на петицията [гръцките органи са изпратили 
формуляри E204, E205, E213 и други документи (решение за степента на инвалидност) 
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и са поискали формуляр E205 от румънските органи и евентуалното решение за 
инвалидността на вносителя съгласно румънското законодателство].

По отношение на социалното подпомагане за пациенти на диализно лечение в Гърция 
(наричано от вносителя на петицията „pronia/trofima“), гръцките органи предоставиха 
на службите на Комисията текста на министерската заповед, която променя правилата и 
разширява персоналния обхват на тази помощ, така че тя да включва всички граждани 
на държави-членки на ЕС, пребиваващи в Гърция, считано от август 2009 г.

Заключения

Искането на вносителя за пенсия за инвалидност се проверява от компетентните гръцки 
органи, като придобиването на пенсия за инвалидност в Гърция зависи от това дали 
съгласно румънското законодателство е натрупан допълнителен осигурителен стаж.

От август 2009 г. социалното подпомагане за пациентите на диализно лечение се 
предоставя на всички граждани на ЕС, които пребивават в Гърция — включително
вносителят на петицията.


