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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0141/2008, внесена от Manuel Berkel, с германско гражданство, 
относно германското пенсионно законодателство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу така наречената пенсия Riester, която се 
предполага, че дава възможност на хората да спестяват за собствените си пенсии за 
възраст. Германската държава изплаща определени обезщетения за целта, което прави 
схемата привлекателна за спестителите. Спестителите по Riester обаче, които се 
преместват да живеят в чужбина, дори и в друга държава-членка на ЕС, са длъжни да 
върнат обратно на държавата всички обезщетения. Вносителят на петицията смята, че 
това ограничава свободата му на движение в рамките на ЕС. Той споделя становището, 
че една държава не трябва да поставя обезщетението за възраст в зависимост от 
оставането в страната на произход. Той изтъква, че пенсията Riester е недвусмислено 
създадена да служи за обезщетение на евентуални бъдещи намаления на държавната 
пенсия. Затова той смята, че схемата Riester трябва да се разглежда по същия начин 
като държавната пенсия по отношение на свободата на движение на хората.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Така наречената пенсия „Riester-Zulage” е парично обезщетение („Grundzulage” и 
„Kinderzulage”) за натрупване на допълнителна пенсия за възраст, създадено от бившия 
германски министър на социалната политика Riester. То е въведено, за да насърчи 
хората да участват в схеми за допълнително пенсионно осигуряване поради 
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намаляването на размера на пенсията от първия осигурителен стълб. Единствено 
хората, които подлежат на данъчно облагане в Германия, могат да се възползват от това 
предимство. Освен това, обезщетенията трябва да се възстановят при прекратяване на 
неограниченото данъчно задължение (например, ако бенефициентът се премести в 
друга държава-членка).
Вносителят се оплаква от задължението за връщане на всички обезщетения, в случай че 
спестителят по Riester се премести в друга държава-членка на ЕС. Според него това е 
ограничение на свободата на движение в ЕС. Той смята, че държавата не трябва да 
обвързва обезщетението за възраст с оставането в страната на произход.
Комисията вече е запозната с проблема и споделя мнението на вносителя. Според 
Комисията правилото, изискващо връщане на обезщетенията, в случай че въпросното 
лице се премести в друга държава-членка, противоречи на принципа на свободно 
движение на работници (член 39 от Договора за ЕО и член 7 от Регламент 1612/68) и на 
принципа за свободно движение на хора (член 18 от Договора за ЕО) и на общата 
забрана за дискриминация (член 12 от Договора за ЕО).

С оглед на горепосоченото, Комисията откри процедура за нарушение срещу Германия 
(2003/2067). Тъй като германските органи отказват да променят законодателството, 
случаят е предаден на Съда на Европейските общности (C-269/07). На 17 декември 
2008 г. се състоя устното изслушване. Очаква се съдът да постанови решението си през 
2009 г.

Комисията предлага вносителят да бъде уведомен за развитието.

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

Съдът на Европейските общности постанови решението си по дело C-269/07 на 10 
септември 2009 г. Съдът постанови, че:

„Като е приела и е оставила в сила разпоредби относно допълнителното пенсионно 
осигуряване, съдържащи се в § 79–99 от Закона за данъка върху доходите 
(Einkommensteuergesetz), Федерална република Германия не е изпълнила задълженията 
си по член 39 ЕО и по член 7, параграф 2  от Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета, 
както и по член 18 ЕО, доколкото тези разпоредби:
- не допускат пограничните работници и техните съпрузи да получават 
пенсионноосигурителната добавка, когато не са неограничено данъчнозадължени в 
тази държава членка;
- забраняват на пограничните работници да използват субсидирания капитал за 
придобиване или за строеж на жилище за задоволяване на лични жилищни нужди, 
когато посоченото жилище не се намира в Германия;
- предвиждат възстановяване на посочената добавка в случай на преустановяване на 
неограниченото облагане в тази държава членка.”

Решението съответства напълно на позицията на Комисията и на становището, изразено от 
вносителя на петицията.

С писмо от 6 октомври 2009 г. до германските органи беше отправено искане в рамките на 
два месеца да уведомят Комисията относно мерките, взети за прилагане на решението.
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На 17 ноември 2009 г. германското правителство уведоми Комисията, че федералното 
министерство на финансите вече е изготвило проектозакон за прилагане на решението. 
При все това, германското правителство отправи искане за удължаване на срока за 
прилагане с два месеца, тъй като консултациите в правителството във връзка с проекта все 
още не са приключили.

С цел да се осигури съответствие с решението в периода до приемането на закона, 
министерството на финансите публикува административно циркулярно писмо (BMF-
Schreiben от 13 ноември 2009 г.; IV C 3 - S 2222/07/10009; DOK 2009/0681154). Съгласно 
това циркулярно писмо не следва да се изисква възстановяване на добавката в случай че 
данъкоплатецът се премести в друга държава-членка на ЕС.

Процедурата за нарушение ще бъде закрита, едва след като законодателният акт бъде 
приет в съответствие с решението.

Комисията предлага вносителят на петицията да бъде съответно уведомен.


