
CM\829673BG.doc PE438.338v02-00

BG Единство в многообразието BG
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Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0967/2009, внесена от Jurgen De Ceuninck, с белгийско гражданство, 
относно проблемите му с нидерландските и белгийските 
социалноосигурителни органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е регистриран като лице с увреждане в Белгия, живее в 
Нидерландия от 2005 г. Оттогава той среща големи проблеми с помощите от Белгия, 
чието плащане внезапно е било прекъснато, като белгийските и нидерландските органи 
се обвиняват взаимно за възникващите проблеми. Жалбите на вносителя до различни 
органи не са взети под внимание и не са предприети обещаните действия. Белгийският 
омбудсман дори не е отговорил. Понастоящем вносителят на петицията е в отчаяние и 
се обръща за съдействие към Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

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

Вносителят се оплаква, че белгийското обезщетение за инвалидност, което получава, е 
било спряно, след като се е преместил в Нидерландия.

Разпоредбите на Общността в областта на социалното осигуряване предвиждат 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социално осигуряване. Това означава, 
че всяка държава-членка е свободна да определя подробностите във връзка със своята 
национална система за социално осигуряване, по-конкретно подробности по отношение 
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на това, кой има правото да се осигурява според нейното законодателство, какви 
обезщетения се отпускат и при какви условия и колко вноски следва да се плащат. Но 
правото на ЕС, по-специално Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72, 
определят общи правила и принципи, които следва да се спазват при прилагането на 
националните закони. Целта на тези правила е да гарантират, че прилагането на 
различните национални законодателства няма неблагоприятни последици за лицата, 
които упражняват правото си на свободно движение в рамките на Европейския съюз.

Тези принципи, които се съдържат в Регламент (ЕИО) № 1408/71, включват, наред с 
другото, принципа, че за дадено осигурено лице е приложимо социалноосигурителното 
законодателство само на една държава-членка, както и принципът на експортиране на 
паричните обезщетения като обезщетения за болест и пенсии. Това означава, че дадена 
държава-членка не може да спре плащането на парични обезщетения за болест или 
обезщетения за инвалидност единствено поради това, че получателят им се е преместил 
в друга държава-членка.

Предоставената от вносителя информация не дава ясна представа за точния вид 
обезщетение, на което той има право (парично обезщетение за болест или пенсия за 
инвалидност), нито за причините за преустановяване на плащането на обезщетението.

Службите на Комисията ще се свържат с белгийските органи за повече информация във 
връзка със случая на вносителя. Въз основа на получената информация те ще извършат 
проверка, дали решението на белгийските органи да преустановят плащането на 
обезщетението противоречи на законодателството на ЕС.

Службите на Комисията ще се свържат с белгийските органи за допълнителна 
информация по случая на вносителя в контекста на законодателството на ЕС.

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

Регламент (EО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване 
предвижда общи правила и принципи, които трябва да бъдат спазвани от всички 
национални органи при прилагането на националното право. Целта на тези правила е да 
гарантират, че прилагането на различните национални законодателства няма 
неблагоприятни последици за лицата, които упражняват правото си на свободно 
движение в рамките на Европейския съюз.

Във връзка с искането, поставено от вносителя на петицията, Комисията се е свързала с 
белгийския член на Административната комисия за координация на системите за 
социално осигуряване, за да проучи въпроса. Белгийската федерална обществена 
служба за социално осигуряване, която е компетентният орган, отговорен за 
социалноосигурителните схеми в Белгия, е информирала Комисията, че вносителят има 
право на обезщетение за инвалидност в Белгия, считано от 2 май 2003 г. и условно до 
31 август 2010 г. Органът се е свързал с компетентната институция, за да провери дали 
от 2 май 2003 г. са извършвани плащания на обезщетението за инвалидност. 
Компетентната институция е потвърдила, че последното плащане е било направено на 
30 юни 2010 г. Ако изплащането на обезщетението е било временно спряно в определен 
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момент, това задържане е било причинено от административен проблем, с който се е 
сблъскала компетентната институция, свързан със забавяне в получаването на 
административна или медицинска информация. Компетентната институция е 
потвърдила, че всички временно спрени плащания, дължими от 2 май 2003 г., са били 
уредени.

Белгийската федерална обществена служба за социално осигуряване обаче е 
подчертала, че правото на вносителя за получаване на обезщетение за инвалидност ще 
приключи на 31 август 2010 г. Тъй като той живее в Нидерландия, компетентната 
институция е поискала от Агенцията за осигуряване на служителите (UWV) в 
Нидерландия да извърши медицинския преглед, необходим за предоставянето на 
въпросното обезщетение от страна на UWV. В случай че вносителят не се отзове на 
искането за медицински преглед, белгийското законодателство предвижда спиране на 
обезщетението, докато вносителят не изпълни това искане. Поради това е важно 
вносителят да се отзове на повикването за медицински преглед, за да не загуби правото 
си на обезщетение за инвалидност. Изплащането на обезщетение за инвалидност ще 
продължи, докато белгийската компетентна институция вземе ново решение относно 
степента на инвалидност на вносителя, което ще бъде изготвено въз основа на 
резултатите от медицинския преглед и други съответни елементи.

От горепосочената информация става ясно, че временното спиране на изплащането на 
обезщетението за инвалидност на вносителя не е било предизвикано от факта, че 
вносителят живее в държава-членка, различна от тази, която изплаща обезщетението. 
Организацията на схемите за социално осигуряване е отговорност на държавите-
членки. Няма свидетелства за това, че изискванията за отмяна на правилата за 
пребиваване съгласно Регламент (EО) 883/2004 не са били спазени в случая на 
вносителя на петицията.

Въпреки това, ако административните проблеми, свързани с изплащането на 
обезщетението за инвалидност, изглеждат от структурен характер, вносителят е 
приканен да изпрати съответните данни на Комисията. При това положение Комисията 
отново ще повдигне въпроса пред члена на Административната комисия.

Заключение

Комисията не е установила наличие на нарушение на изискванията на Общността в 
областта на координирането на схемите за социално осигуряване.


