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Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0184/2010, внесена от Hartmut Hofmeister, с германско 
гражданство, относно продължаване на неговата здравна осигуровка в 
Общата здравноосигурителна схема (JSIS) след пенсионирането му

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е работил за Европейската комисия в периода 1989–
2009 г. като независим експерт (1989–2006 г.) и като договорно нает служител (2006–
2009 г.), търси съдействие, за да може да продължи осигурителния си статус в Общата 
здравноосигурителна схема, след като се е пенсионирал през февруари 2010 г. 
Вносителят обяснява, че се е опитал да се присъедини към германската осигурителна 
схема BEK (Barmer Ersatzkasse), където е бил осигурен преди 1989 г., но че искането му 
е било отхвърлено, защото се считало, че осигуряването в JSIS представлява частно 
осигуряване. Вносителят твърди, че съгласно Наръчника за пенсионирането от 2008 г., 
издаден от Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO), 
договорно наетите служители могат да бъдат осигурени по JSIS, ако са работили в 
продължение на три години, докато в Правилата за служителите на Комисията е 
указано, че договорно наетите служители трябва да са работили повече от три години. 
Вносителят на петицията твърди, че се е доверил на Наръчника на Службата за 
управление и плащане по индивидуални права и не е пожелал удължаване на договора 
му за работа към Комисията. Той счита за несправедливо, че се е оказал в ситуация, в 
която се налага да премине към частно осигуряване, което ще му струва около 400 евро 
месечно, при положение че пенсията му е в размер на 900 евро. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Комисията признава, че предоставената в Наръчника за пенсионирането информация не 
е достатъчно точна. В момента наръчникът се преразглежда за отстраняване на всички 
неточности.

Комисията също така би желала да обърне внимание върху факта, че във всички случаи 
на спор Правилникът за длъжностните лица има предимство пред вътрешните 
документи, които служат за предоставяне на необвързваща информация. Това е ясно 
заявено в следната точка от Наръчника за пенсионирането: „В случай на спор 
единствените автентични текстове са Правилникът за длъжностните лица на 
Европейските общности и условията за работа на другите служители на 
Европейските общности.“

Освен това следва да се вземе предвид, че самият вносител на петицията посочва, че е 
бил наясно с предвиденото в Правилника за длъжностните лица по този въпрос.

Накрая, вносителят твърди, че той не е поискал удължаване на договора си, тъй като е 
бил убеден, че тригодишният договор му е давал право на обезщетения по JSIS след 
пенсионирането му. Всъщност следва да се отбележи, че на вносителя на петицията не 
е било предложено удължаване на договора, тъй като той не е преминал успешно 
изпита CAST RELEX, което е било необходимото условие за такова удължаване. 
Следователно аргументите на вносителя в този контекст нямат сила.

Комисията би желала да подчертае, че случаят на вносителя на петицията не е 
единичен. Член 95 от Условията за работа на другите служители на Европейските 
общности изисква служителите да са работили за период по-дълъг от три години като 
договорно наети служители или по друг вид договор, който предвижда задължително 
осигуряване по JSIS. Поради това седемнадесетте години, през които той е работил 
като независим експерт, не се вземат предвид за тази цел. 

Заключения

Вземайки предвид тези факти и в съответствие с член 95 от Условията за работа на 
другите служители на Европейските общности, при дадените обстоятелства 
осигуряването по схемата JSIS не може да се удължи. При пенсионирането си 
вносителят на петицията е получил удостоверение, което потвърждава, че JSIS не е 
нито публична здравноосигурителна система, нито частно здравноосигурително 
предприятие, но че за срока на действие на договорите с Европейската комисията 
членовете на схемата са имали задължително осигуряване. Това удостоверение следва 
да му позволи да бъде приет от националните здравноосигурителни органи, които са 
наясно със специфичната ситуация.


