
CM\853718BG.doc PE456.736v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1549/2009 , внесена от Mateja Mark, с германско гражданство, 
относно нидерландските наследствени пенсии за вдовици, които пребивават 
в чужбина 

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, германска гражданка, която получава пенсия за вдовица в 
Нидерландия, където е работил съпругът й, посочва, че нидерландското 
законодателство, въз основа на което тя се предоставя, в момента е променено. След 
като навърши 65 години, правата й на пенсия ще бъдат прекратени. Вносителката 
твърди, че нидерландските вдовици продължават да получават помощта независимо 
дали са работили или не. Спирането на пенсионните плащания значително ще намали 
доходите на пенсионерката и посочва, че вдовици, които са чужди граждани, 
получаващи германска пенсия, при подобни обстоятелства продължават да я получават 
до своята смърт. Вносителката счита, че тези разпоредби са несправедливи и 
дискриминационни и търси съдействие от Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

На 1 юли 1996 г. Общият закон за вдовиците и сираците (Algemene Weduwen en 
Wezenwet) в Нидерландия беше заменен с Общия закон за преживелите наследници 
(Algemene Nabestaandenwet). Целта на новия Общ закон за преживелите наследници е 
да въведе осигуряване за преживелите наследници, което се ограничава до преживелите 
наследници, от които не може да се очаква да се издържат сами. Обезщетението за 
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преживелите наследници във всеки случай се прекратява на 65-годишна възраст, 
пенсионната възраст в Нидерландия. Преживяло лице, което е осигурявано съгласно 
нидерландското право, има право на пенсия за старост от момента на навършване на 
тази възраст. Това условие не е ново в сравнение с Общия закон за вдовиците и 
сираците. 

Законодателството на ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда 
координация, а не хармонизация на схемите за социално осигуряване. Това означава, че 
всяка държава-членка е свободна да определя характеристиките на своята собствена 
система за социално осигуряване, включително какви обезщетения да се предоставят, 
условията за тяхното получаване, как се изчисляват тези обезщетения и колко вноски 
следва да бъдат внесени. Разпоредбите на ЕС, по-специално Регламент (ЕО) № 
883/2004, установяват общи правила и принципи, които всички национални органи 
трябва да спазват при прилагането на националното право.  Тези правила гарантират, че 
прилагането на различните национални законодателства е в съответствие с основните 
принципи на равно третиране и недопускане на дискриминация. По този начин се 
гарантира, че прилагането на различните национални законодателства не оказва 
неблагоприятно влияние върху лицата, които упражняват своето право на свободно 
движение в рамките на Европейския съюз.

Доколкото се отнася до Регламент (ЕО) № 883/2004, г-жа Mark не е използвала своето 
собствено право на свободно движение. Като член на семейството на пограничен 
работник, правилата относно приложимото законодателство в дял II не се прилагат за 
нея. Вследствие, вносителката на петицията е останала субект на законодателството в 
областта на социалното осигуряване на държавата-членка по пребиваване (Германия) 
по време на периода, в който вносителката е получавала обезщетение за преживял 
наследник както от Нидерландия, така и от Германия. Тъй като вносителката никога не 
е била субект на законодателството в областта на социалното осигуряване на 
Нидерландия, тя не е придобила пенсионни права в Нидерландия, въз основа на които 
би могла да има право на пенсия за старост при навършване на 65-годишна възраст.

Съдът на Европейския съюз неколкократно е посочвал, че член 48 от ДФЕС (предишен 
член 42 от ДЕО), на който се основава Регламент (ЕО) № 883/2004, не засяга 
различията по същество и процесуалните различия в схемите за социално осигуряване 
на отделните държави членки и оттам – в правата на участващите в тях лица. Член 48 
от ДФЕС не гарантира, че преместването на дейности като заето лице или място на 
пребиваване няма във всички случаи да има последици по отношение на социалната 
сигурност. Приложимото условие е съответното лице да не е поставено в 
неблагоприятно положение спрямо гражданите на държавата-членка, в която той 
упражнява дейностите си или в която е преместил мястото си на пребиваване (Дела C-
3/08 Leyman, C-393/99 и C-394/99, Hervein).

Вносителката на петицията има право на обезщетение за преживели наследници при 
същите условия като други преживели наследници в Нидерландия. На второ място, 
условията за включване в схеми за обезщетения съгласно Общия закон за пенсиите за 
възраст се прилагат еднакво за лица, които са граждани на Нидерландия, и за такива, 
които не са.
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Съпрузите са придобили самостоятелно осигурително досие съгласно Общия закон за 
пенсиите за възраст в Нидерландия на 2 август 1989 г. От петицията изглежда, че 
вносителката е вдовица от 1989 г .  Чрез преходна разпоредба, приложение VI от 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 предвижда доброволното осигуряване на съпруга/та на 
заето лице, което е било обхванато от схема за задължително социално осигуряване 
преди това и пребивава в държава-членка, различна от Нидерландия, при условие че 
заетото лице е било осигурено на 2 август 1989 г. Доброволното осигуряване 
продължава, ако задължителното осигуряване на заетото лице е прекратено в резултат 
на неговата смърт, но се прекратява във всеки случай на датата, на която доброволно 
осигуреното лице навърши 65-годишна възраст. Не изглежда от петицията, че 
вносителката е използвала възможността за доброволно осигуряване, въз основа на 
което тя би могла да бъде осигурявана в Нидерландия като съпруга на пограничен 
работник.

Заключения

Въз основа на предоставената информация Комисията не е установила неправилно 
прилагане на регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност, 
тъй като Общият закон за преживелите наследници в Нидерландия е бил приложен по 
същия начин, по който би трябвало да се прилага за граждани на Нидерландия.


