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Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция  1521/2008, внесена от Justinus A. Linskens, с германско 
гражданство, относно проблеми с изплащането на социални 
обезщетения от Германия и Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят страда от автоимунно заболяване и като бивш трансграничен работник 
между Германия и Нидерландия в момента има проблеми във връзка с отговорността за 
изплащане на социални обезщетения. Но вносителят не дава конкретни примери във 
връзка с проблема, пред който е изправен.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Законодателството на ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социално осигуряване. Това означава, 
че всяка държава-членка е свободна да определя подробностите, свързани с нейната 
собствена система за социално осигуряване, включително какви обезщетения да се 
предоставят, условията за допустимост, как се изчисляват тези обезщетения и на колко 
вноски следва да бъдат платени. Законодателството на ЕС и по-специално Регламенти 
(ЕИО) № 1408/71 и 987/209, установява общи правила и принципи, които всички 
национални органи следва да спазват при прилагането на националното право. Тези 
правила гарантират, че прилагането на различните национални законодателства е в 
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съответствие с основните принципи на равенство и недопускане на дискриминация. 

Службите не Комисията се свързаха с нидерландските органи, за да изяснят 
положението. Нидерландските органи отговориха, че компетентната нидерландска 
институция, Агенцията за осигуряване на служителите, Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen UWV, е разгледала случая на вносителя на петицията и в 
момента му изплаща пълния размер на обезщетението за нетрудоспособност.

Възможно е петицията да е продиктувана от факта, че по времето, когато я е внесъл, 
вносителят не е бил получил отговор от компетентната нидерландска институция 
поради грешка, в резултат от което кореспонденцията на вносителя е била изпратена на 
адрес в Нидерландия, вместо на правилния адрес в Германия. Нидерландската агенция 
UWV е уверила Комисията, че в последствие тази грешка е коригирана.

Заключение

Вследствие на получената от нидерландските органи информация, службите на 
Комисията считат, че проблемите на вносителя на петицията във връзка със 
социалноосигурителните му права са разрешени и следователно няма нарушение на 
правото на ЕС.


