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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0603/2009внесена от D.S., с неизвестно гражданство, относно 
предполагаемото нарушаване на Директива 2004/38/EО относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се 
движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки

1. Резюме на петицията

Вносителят, който законно пребивава в Германия от 1990 г. насам, посочва, че е живял 
в признато партньорство, че е имал работа и е акумулирал пенсионни права. Между 
2005 и 2007 г. той и германският му партньор са получавали кредити за социално 
осигуряване (Grundsicherungsleistung). През 2007 г. кредитите на вносителя са били 
отнети, тъй като не бил в състояние да представи разрешение за пребиваване в ЕС 
(сертификат за свободно движение), а когато представил изисквания документи, заедно 
с разрешение за работа в ЕС, плащанията не са били възобновени. Вносителят твърди, 
че неправомерно са му отнети социални права и че е жертва на дискриминация и 
неравно третиране заради гражданството си. В съответствие с горното вносителят
търси съдействието на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителката на петицията е полска гражданка, която пребивава в Германия от 1990 г. 
насам. От 2004 г. тя живее заедно със своя германски партньор, като двамата делят 
апартамент. Двойката първоначално е получавала обезщетения, но от 1 юли 2007 г. 
тези обезщетения са отпускани само на партньора на вносителката, но не и на 
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вносителката.

Вносителката е обжалвала това административно решение, като е предявила искане за 
обезщетения съгласно книга II на германския Социален кодекс (Sozialgesetzbuch II 
относно обезщетения за покриване на разходите за препитание по основната 
разпоредба за търсещите работа лица), както и за жилищни субсидии. Германският 
Социален съд (Sozialgericht) в Берлин е постановил на 27 март 2009 г .  временно 
решение, с което на вносителката се отпускат 80% от обезщетенията съгласно книга II 
на германския Социален кодекс, както и субсидии за жилищни разходи и отопление.

Вносителката твърди, че поради факта, че вече не получава исканите обезщетения, тя е 
жертва на дискриминация въз основа на гражданство, както и че е налице нарушение на 
Директива 2004/38/ЕО.

Разпоредбите на Общността в сферата на социалното осигуряване предвиждат 
координация, а не хармонизация на програмите за социално осигуряване. Това значи, 
че всяка държава-членка е свободна да определя индивидуалните особености на своята 
собствена система за социално осигуряване, включително кои обезщетения ще се 
предоставят, условията за допускане до обезщетения, как се изчисляват тези 
обезщетения и колко вноски трябва да бъдат платени. Разпоредбите на Общността и 
по-специално Регламент (ЕИО) № 1408/71 установяват общи правила и принципи, 
които трябва да се спазват от националните органи при прилагането на националното 
законодателство. Тези правила осигуряват спазването на принципите за равно 
третиране и недискриминация при прилагането на различните национални 
законодателства. По този начин се гарантира, че прилагането на различните 
национални законодателства не оказва отрицателно въздействие върху упражняването 
на правото на свободно движение на гражданите в Европейския съюз.

Що се отнася до обезщетенията съгласно книга II на германския Социален кодекс
(Sozialgesetzbuch II относно обезщетения за разходи за препитание съгласно 
основната разпоредба за търсещите работа), те попадат в материалния обхват на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71, като вносителката на петицията може да се позове на член 
3 от Регламент (ЕИО) 1408/71 (клаузата за еднакво третиране на граждани на други 
държави-членки).
Следва да се отбележи, че Приложение IIa, точка Г. ГЕРМАНИЯ към Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71 предвижда, че:
„Помощи за покриване на разходи по издръжката съгласно основната разпоредба за 
търсещите работа, освен ако по отношение на тези помощи не са изпълнени 
изискванията за кандидатстване за временни добавки след получаване на помощ за 
безработни (член 24, параграф 1 от книга II от Социалния кодекс).”
Това означава, че обезщетенията съгласно книга II на германския Социален кодекс
следва да се квалифицират, като цяло, като специални парични обезщетения, 
независещи от вноски, които попадат в материалния обхват на Регламент (ЕИО) № 
1408/71, със тази особеност, че въпросните обезщетения не могат да бъдат изнасяни в 
друга държава-членка (член 10а), а следва да се изплащат в държавата на пребиваване 
(Германия), при условие че са изпълнени националните условия и че тези условия се 
прилагат по недискриминационен начин.
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Що се отнася до субсидиите за жилищни разходи и отопление, член 4, параграф 4 от 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 изключва социалното подпомагане от обхвата на този 
Регламент.

При определени условия, вносителката на петицията може да има право на 
обезщетение, включително на социално подпомагане, жилище или отопление, в 
Германия. Член 21, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз 
постановява, че всеки гражданина на Съюза има право свободно да се движи и да 
пребивава в рамките на територията на държавите-членки, при спазване на 
ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното
осъществяване. Съответните условия са изредени в Директива 2004/38/ЕО относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на държавите-членки.

Член 24 от тази Директива гарантира, че всички граждани на ЕС, които пребивават въз 
основа на тази Директива на територията на приемащата държава-членка, се ползват с 
третиране, еднакво на третирането на гражданите на тази държава-членка по 
отношение на социалните придобивки. Съгласно член 24, параграф 2 на тази 
Директива, приемащата държава-членка, обаче, не се задължава да предостави право на 
социално подпомагане през първите три месеца на пребиваване на лица, различни от 
работници или самостоятелно заети лица, лица, които запазват такъв статус и членове 
на техните семейства.

След информацията, получена от германския член на Административната комисия за 
социална сигурност на работниците мигранти, случаят на вносителката на петицията 
все още е отворен. В своето временно решение от 27 март 2009 г., германският
Социален съд (Sozialgericht) е дал мнение, че вносителката на петицията има право на 
80% от обезщетенията съгласно книга II на германския Социален кодекс, както и на 
субсидии за жилищни разходи и отопление. 

Въз основа на получената информация, Комисията не успя да установи дискриминация, 
основана на гражданство. Изглежда, че въпросът засяга спор за фактически 
обстоятелства, а не погрешно прилагане на законодателството на Общността.


