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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1480/2009, внесена от Eva Margulius, с румънско 
гражданство, относно проблеми при прехвърлянето на пенсионните й 
права от Румъния в Унгария

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, румънска гражданка, която в момента пребивава в 
Унгария, търси помощта на Европейския парламент, за да гарантира правилното 
изчисляване на пенсионните Й права. Тя посочва, че е работила 28 години в Румъния, а 
след това от 1996 г. до пенсионирането си през 2009 г. – в Унгария. Тя посочва, че 
пенсията, на която има право за периода, през който е работила в Унгария, е 
изключително ниска (равностойна на 40 евро) и че въпреки многобройните молби, 
които е подала до румънските органи от 2004 г. насам, те все още не са изчислили 
правото Й на пенсия за годините на заетост в Румъния.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

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, 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, по-специално Регламент 
(ЕО) № 883/2004, установява общи правила и принципи, които трябва да се съблюдават 
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от всички национални органи при прилагане на националното право. Тези правила 
гарантират, че прилагането на различните национални законодателства е в 
съответствие с основните принципи на равенство и липса на дискриминация.

Службите не Комисията се свързаха с румънските органи, за да изяснят положението.
Румънските органи отговориха по-конкретно следното:

„... Информацията, с която разполага CNPAS, показва, че г-жа М. (вносителката на 
петицията), родена на 20 септември 1947 г., е поискала признаване на периода на 
нейния трудов стаж (период на осигуряване в румънската обществена пенсионна 
система) съгласно Конвенцията за сътрудничество в сферата на социалните въпроси, 
сключена през 1961 г., между правителството на Народна Република Румъния и 
правителството на Народна Република Унгария, тъй като през 2004 г. се е преместила 
да живее в Унгария. Съгласно двустранния законодателен акт, който е бил в сила до 1 
ноември 2006 г., в случай, че се преместят да живеят в Унгария, трудовият стаж на 
лицата, които са работили в Румъния и са се осигурявали в румънската социално-
осигурителна система, може да бъде признат. CNPAS е издал такъв документ и го е 
изпратил на г-жа М. Посочваме, че преди да се премести в новата държава на 
пребиваване, г-жа М. не е получавала пенсионни права в Румъния.
Впоследствие компетентният унгарски пенсионен орган (Közép Magyarországi 
Regionalis Nyugdijbiztositasi Igazgatóság) е изпратил на CNPAS документи, свързани с 
пенсионните права в Общността съгласно Регламенти (ЕИО) на Съвета № 1408/71 и 
574/72, а именно, европейския формуляр E 202 HU, в който е посочено, че въпросното 
лице е внесло искане за пенсия за старост, считано от 21 юли 2009 г. и формуляр 
E 205 HU, както и сертифицирани копия на документите, потвърждаващи 
продължителността на стажа в Румъния.
Документите са били препратени на пенсионната служба в община Bihor (местната 
пенсионна служба, в която г-жа М. последно е била регистрирана в Румъния).
Службата в Bihor е отговорила, че формуляр E 205 HU потвърждава наличието на 
осигурителен стаж в унгарската осигурителна система, с продължителност 11 години и 
306 дни, до 31 декември 2008 г. Впоследствие румънската местна пенсионна служба е 
поискала от унгарския пенсионен орган да удостовери наличието на осигурителен стаж 
за периода от 1 януари 2009 г. до 20 юли 2009 г., когато, съгласно указаното във 
формуляр E 202 HU, въпросното лице е прекратило трудовата си дейност в Унгария. На 
7 април 2010 г. унгарският орган е изпратил на местната пенсионна служба в Bihor нов 
формуляр E 205 HU, удостоверяващ целия осигурителен стаж в Унгария, до 20 юли 
2009 г. Това е дало възможност на пенсионната служба в община Bihor да издаде 
Решение № 315067 от 30 април 2009 г. и да предостави пенсионни права, считано от 21 
юли 2009 г .  Това решение е било изпратено на унгарския орган за социално 
осигуряване, както и на въпросното лице. Изплащането на пенсията е започнало през 
юни 2010 г. …“

Заключения

Като взе предвид факта, че писмото на вносителката на петицията до Европейския 
парламент е от 19 октомври 2009 г. и че изплащането на пенсия от страна на 
румънската пенсионна служба в Bihor е започнало през юни 2010 г., Комисията счита, 
че проблемът, поставен от вносителката, е решен, тъй като тя вече получава румънската 
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си пенсия.


