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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1450/2009, внесена от Ulrike Büker, с германско гражданство, 
относно извършването на авансови плащания по издръжка на германски 
получатели на обезщетения, живеещи в друга държава-членка

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която живее в Испания и има четири деца от трима 
различни мъже, двама от които живеят в Германия, описва своите проблеми при 
подаването на заявление за извършване на авансови плащания по издръжка поради 
факта, че живеещите в Германия бащи на децата са безработни (получават обезщетения 
по Hartz IV). Германските органи са я информирали, че тя следва да подаде заявление 
за съответните надбавки в страната, в която пребивава, в случая Испания, но 
вносителката твърди, че получаването на плащането на тези надбавки (максимум 100 
евро на месец) е свързано с продължителна процедура и че плащането във всеки случай 
е ограничено до 18 месеца. Вносителката счита, че предвид горното тя и нейните деца 
са жертва на незачитане на принципа на свободно движение в ЕС и призовава 
Европейския парламент да разгледа въпроса.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Авансовите плащания на помощи за издръжка са възстановими авансови плащания, 
които имат за цел да компенсират неизпълнението на правното задължение на родителя 
да издържа своето дете, задължение, произтичащо от семейното право.



PE454.587v01-00 2/3 CM\851674BG.doc

BG

Авансовите плащания на помощи за издръжка са били предмет на три решения на Съда 
на Европейския съюз1. Съдът счита тези обезщетения за семейни обезщетения съгласно 
тълкуванието на член 4, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕИО) № 1408/71.

Според описаните в петицията факти Испания е основната компетентна държава-
членка за предоставяне на семейни обезщетения на вносителката на петицията, тъй 
като тя работи и пребивава там заедно със своите деца.

Възниква въпросът дали Германия би могла да бъде вторична компетентна държава 
членка за семейни обезщетения за въпросните деца, тъй като техният баща живее в 
Германия. 

Член 2, параграф 1 от Регламент № 1408/71 определя, че регламентът се прилага за 
заети или самостоятелно заети лица, към които се прилага или е било прилагано 
законодателството на една или повече държави-членки, както и за членовете на техните 
семейства.

Термините „заето лице“ или „самостоятелно заето лице“, съдържащи се в тази 
разпоредба, са определени в член 1, буква а) от този регламент. В обхвата им се 
включва всяко лице, което е осигурено съгласно схемите за социална сигурност,
определени в член 1, буква а), срещу рисковете и при условията, определени в тази 
разпоредба.

От решението на германския административен съд е видно, че бащата не е нито зает, 
нито самостоятелно зает, нито получава обезщетения за безработица. Той получава
помощи за покриване на разходи по издръжката съгласно основната разпоредба за 
търсещите работа, която представлява специално парично обезщетение, независещо от 
вноски, съгласно член 10, буква а) от Регламент № 1408/71 във връзка с Приложение 
IIa, буква Д, „Германия“. В Германия бащата има покритие само за здравни грижи 
(обезщетения в натура за болест) като допълнително обезщетение към гореописаното 
специално парично обезщетение, независещо от вноски. 

Ако компетентната институция за отпускането на семейни обезщетения в съответствие 
с глава 7 от дял III на Регламент № 1408/71 е германска институция, то тогава по 
смисъла на член 1, буква а) точка ii) от Регламент № 1408/71 във връзка с Приложение 
IIa, Д. „Германия“:

а) „заето лице“ означава задължително осигурено за безработица лице или всяко лице, 
което в резултат на такова осигуряване получава парични обезщетения по осигуровка 
за болест или съпоставими обезщетения или държавен служител, който поради статута 
си получава възнаграждение, най-малко равно на това, което заето лице би получило 
при задължително осигуряване срещу безработица,

б) „самостоятелно заето лице“ означава всяко упражняващо самостоятелна заетост 
лице, което е длъжно:

- да се включи в или да плаща вноски за осигуряване за старост в рамките на схема за 

                                               
1 Дело C-85/99, Offenmanns, Дело C-255/99, Humer и Дело C-302/02 Effing.
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самостоятелно заети лица,

или

- да се включи в схема в рамките на задължителното пенсионно осигуряване.

Заключението е, че бащата не е лице, обхванато от член 2 от Регламент № 1408/71 
(„лица, обхванати от регламента“) по отношение на семейните обезщетения, и че 
Германия следователно не е компетентна държава-членка за отпускане на семейни 
обезщетения.

Като се има предвид специфичният характер на авансовите плащания на помощи за 
издръжка, законодателят1 е избрал да изключи изцяло тези обезщетения от обхвата на 
новия регламент за координиране2, приложим от 1 май 2010 г. Законодателят е счел, че 
тези авансови плащания не следва да се разглеждат като пряко обезщетение от 
колективна подкрепа в полза на семействата и че правилата на ЕС за координиране на 
социалноосигурителните схеми не следва да се прилагат за такива помощи за издръжка. 
Поради това новият регламент за координиране изрично предвижда, че авансовите 
плащания на помощи за издръжка на живота, включени в приложение I към Регламент 
№ 883/2004, се изключват от обхвата на регламента за координиране. 

Заключение

Вносителката на петицията има право да получи авансови плащания на помощи за 
издръжка в Испания, която е държавата на пребиваване на нея и нейните деца, както и 
държавата на нейната заетост. Комисията не може да установи каквото и да било 
нарушение на правото на ЕС от германските институции или съдилища. Вносителката 
на петицията трябва да последва испанската национална процедура и да поиска 
испански авансови плащания за издръжка, ако желае да получи такива. Това дали тя 
има право да получи помощта или не зависи изцяло от националните условия.

                                               
1 Съветът единодушно и в процедура за съвместно вземане на решения с Европейския парламент.
2 Вж. Регламент (ЕО) № 883/2004, приложим от 1 май 2010 г., и съображение № 36 и член 1, буква щ) от 
него.


