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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0646/2009,  внесена от Markus Sonnenschein, с германско 
гражданство, от името на Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, 
подкрепена от 50 подписа, относно несъответствие между германското и 
швейцарското законодателство в областта на социалното осигуряване, което 
води до вреди за трансграничните работници (живущи в Германия и 
работещи в Швейцария)

1. Резюме на петицията

Тази петиция е отправена до германското федерално правителство, парламента на 
провинция Баден Вюртенберг и Европейския парламент. Тя се основава на случая с 
германски работник в ресторантьорския бранш, който преди това е бил нает в 
Швейцария и който претърпява трудова злополука, довела до инвалидност. Той 
получава инвалидна пенсия от Швейцария. Неговата жалба гласи, че германските 
органи отказват да му изплащат детски надбавки, тъй като швейцарската пенсия 
включва елемент на детски надбавки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Разпоредбите на ЕС в областта на социалното осигуряване предвиждат координацията, 
а не хармонизацията, на схемите за социално осигуряване. Това означава, че всяка 
държава-членка е свободна да определя елементите на своята собствена система за 
социално осигуряване, включително какви обезщетения се предвиждат, условията за 
допустимост, както и по какъв начин тези обезщетения се изчисляват и какви вноски 
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следва да се плащат. Разпоредбите на ЕС, по-специално Регламенти (ЕИО) № 1408/71 и
№ 574/72, установяват общи правила и принципи, които трябва да се спазват от всички 
национални органи при прилагането на националното право. Тези правила гарантират, 
че прилагането на различните национални законодателство зачита основните принципи 
на равно третиране и недискриминация.

По отношение на Швейцария гореспоменатите Регламенти (ЕИО) № 1408/71 и № 
574/72 се прилагат, като цяло, чрез Споразумението между Европейската общност и 
държавите-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно 
свободното движение на хора1, както е посочено в приложение II към това 
споразумение.

По отношение на семейните обезщетения, дял III, глави 7 и 8 от Регламент (ЕИО) № 
1408/71 предвиждат координационни правила във връзка със семейните обезщетения. 
Ако има право на семейни обезщетения в съответствие със законодателството на 
повече от една държава, по принцип семейството получава най-високата сума от 
предвидените обезщетения. Съществуват специални правила за натрупване, които 
предотвратяват надплащане, като определят коя държава има първична компетентност
(страната на упражняване на заетост) и коя държава има второстепенна компетентност
(страната по пребиваване). В зависимост от размера на отпуснатите обезщетения, 
държавата, която има второстепенна компетентност, може да преустанови изплащането 
на своите обезщетения до сумата, която вече е осигурена от държавата с първична 
компетентност, вж. член 76 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 или член 10 от Регламент 
574/72.

След като службите на Комисията установиха контакт с него, германският член на 
Административната комисия за социална сигурност на работниците мигранти 
предостави на Комисията информация относно отговора, който германското 
правителство е предоставило на германския парламент, в писмо от 4 юни 2009 г.: 
Германското правителство се позовава на решението на германския върховен съд, 
компетентен в тази област, Bundesfinanzhof, който се е произнесъл във връзка с 
настоящия случай с решение от 26 октомври 2006 г. В своето решение, Bundesfinanzhof
е приложил член 10, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) 574/72, като постановява, 
че правото на обезщетения за деца в Германия е спряно до сумата на обезщетения за 
деца в Швейцария, и че не съществува право на обезщетения за деца в Германия, ако 
обезщетенията за деца в Швейцария са по-високи от тези в Германия.

Следователно германският съд не е отрекъл правото на обезщетения за деца в Германия 
само по себе си, но съдът счита, че Швейцария е държавата с първична компетентност. 
В допълнение, с цел да се предотврати натрупване на обезщетения, обезщетенията за 
деца в Германия биха могли да бъдат спрени до размера, който се изплаща от 
Швейцария. Тъй като детският компонент на обезщетенията в Швейцария изглежда е 
по-висок или равен на обезщетенията в Германия, не е необходимо да се изплащат 
обезщетения за деца в Германия.

Тази оценка е в съответствие с правото на Общността, при условие че фактическите 
                                               
1 ОВ L 114 от 30.4.2002 г., стр. 6
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условия на правилата за натрупване на член 10, параграф 1, буква а) от Регламент 
(ЕИО) № 574/72 са изпълнени.

Когато вносителят на петицията се оплаква, че инвалидната пенсия от Швейцария 
включва обезщетенията за деца в Швейцария, това е въпрос от национална 
компетентност, тъй като Швейцария следва да реши по какъв начин се отпускат 
обезщетения.

Когато вносителят на петицията изразява съжаление, че швейцарската и германската 
система за социално осигуряване се различават една от друга, следва да се напомни, че 
няма хармонизирана европейска система за социално осигуряване. Това е причината, 
поради която е налице национална компетентност за координиране на схемите за 
социално осигуряване, а не компетентност на равнището на Общността за тяхното 
хармонизиране.

Въз основа на горепосоченото, службите на Комисията споделят становището на 
германското правителство, че няма нужда от промяна на националното или 
европейското законодателство, тъй като при този оспорван въпрос става дума по-скоро 
за неправилно разбиране на правото на ЕС, отколкото за структурен проблем или 
неправилно прилагане на правото на ЕС.

Въпреки това, ако вносителят на петицията все още има усещането, след повторната 
оценка на случая на засегнатото лице в контекста на дадените обяснения, че правото на 
ЕС е прилагано неправилно, той е приканен да изпрати на службите на Комисията 
подробности за случая за допълнително проучване.

Заключения

Въз основа на получената информация Комисията счита, че петицията се дължи на 
неправилно разбиране на съответните правила на ЕС. Следователно не е необходимо
последните да бъдат променяни.


