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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0825/2005, внесена от Panagiotis Georgiadis, с гръцко 
гражданство, относно проблеми с пенсията на баща му

1. Резюме на петицията

Бащата на вносителя на петицията, който в продължение на няколко години е работил в 
Германия, получава пенсия за инвалидност в Гърция. При все това, германските 
органи, отговорни за пенсиите (Landesversicherungsanstalt) от Bade-Wurtemberg, които 
са оценили степента на инвалидност на баща му на по-ниско равнище, досега са 
отказвали да му изплатят пенсията, която той счита, че има право да получава.
Вносителят на петицията моли Европейския парламент да гарантира спазването на 
европейските принципи за предотвратяване на случаи, в които работник мигрант, при 
инвалидност, e поставян в по-неблагоприятно положение по отношение на лице, което 
винаги е живяло и работило в една и съща държава.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 януари 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 24 май 2006 г.

Коментари на Комисията относно аргументите на вносителя на петицията

Правото на ЕС в областта на социалното осигуряване не заменя съществуващите 
национални схеми за социално осигуряване с единна европейска система.
Европейските разпоредби в областта на социалното осигуряване предвиждат не толкова 
хармонизиране на схемите за социално осигуряване, колкото обикновена координация 
на тези национални системи. С други думи, всяка държава-членка е свободна да 
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определя подробностите на своята национална система за социално осигуряване, а 
именно кой е осигурен съгласно нейното законодателство, какви обезщетения се 
отпускат и при какви условия, как се изчисляват тези обезщетения и какъв е размерът 
на вноските, които следва да се плащат. Европейското право, и по-специално Регламент 
(ЕИО) № 1408/71, определя общите правила и принципи, които следва да се спазват 
при прилагането на националните законодателства. По този начин се гарантира 
прилагането на различни национални законодателства да не засяга неблагоприятно 
лицата, които упражняват правото си на свободно движение в рамките на Европейския 
съюз.

Въпросът за отпускане на пенсия за инвалидност на дадено лице съгласно германското 
законодателство и оценката на степента на инвалидност са свързани с условие за право 
на обезщетения и не попадат в обхвата на правото на Общността, а единствено в този 
на националното законодателство на Германия. Тъй като този въпрос е регламентиран 
единствено в зависимост от националното право на Германия, той следва да се 
разглежда отделно от позицията, приета от гръцкия орган. Решението на германските 
органи не е в противоречие с правото на Общността и с разпоредбите на Регламент 
(ЕИО) № 1408/71.

Заключения

Фактът, че органите в различни държави-членки отпускат пенсии за инвалидност въз 
основа на различни оценки на степента на инвалидност на лицето, не е в противоречие 
с правото на Общността и разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71. Службите на 
Комисията предлагат да се приключи разглеждането на петицията.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 23 март 2007 г.

Общи сведения/Резюме на фактите/История

В миналото бащата на вносителя на петицията е работил дълго време в Германия и му е 
била отпусната пенсия за инвалидност в Германия, а не в Гърция. Германският 
социалноосигурителен фонд (Landesversicherungsanstalt) от Bade-Wurtemberg 
първоначално е определил по-ниска степен на инвалидност, но от 2003 г. вносителят на 
петицията получава една и съща сума. Вносителят на петицията счита, че гръцкият 
фонд IKA-ETAM при все това не взема предвид решението на германските органи по 
отношение на степента на инвалидност. Вносителят на петицията моли за съдействие 
Европейския парламент, за да бъде спазен европейският принцип, според който, ако 
работник мигрант бъде инвалидизиран, той не трябва да бъде поставян в по-
неблагоприятно положение от лице, което винаги е живяло и работило в една и съща 
държава.

Коментари на Комисията относно аргументите на вносителя на петицията

Както службите на Комисията разясниха подробно на вносителя на петицията в писмо 
от 6 юли 2005 г., решенията относно процента на инвалидност попадат в 
изключителните правомощия на държавите-членки. Както Съдът на Европейските 
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общности е подчертавал неколкократно, регламентът, основан на член 42 от Договора 
за ЕО, има за цел да координира, а не да хармонизира схемите за социално осигуряване.

Тези решения се вземат, при спазване на националното законодателство, от 
националните органи на всяка държава, в която се е осигурявало лицето. Решението на 
един орган обвързва органите във всички останали заинтересовани държави само в 
няколко специфични случая. Това положение произлиза от факта, че общностните 
разпоредби не хармонизират националните системи за социално осигуряване, а само ги 
координират.

Заключения

Предвид ограничения характер на координацията на схемите за социално осигуряване 
на равнището на Общността, Комисията не е в състояние да се намеси в полза на 
вносителя на петицията.

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

Вносителят на петицията счита, че Европейският парламент е приключил 
разглеждането на тази петиция въз основа на неточна информация, предоставена от 
страна на Комисията, и моли за повторно разглеждане на петицията. Проучването на 
обемната документация, изпратена от вносителя на петицията, не откри информация, 
въз основа на която да е възможно да се установи нарушение на правото на Общността.

Заключения

Комисията счита, че не е налице нова информация, която да позволи повторното 
разглеждане на петицията.

6. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Вносителят на петицията счита, че Европейският парламент е приключил 
разглеждането на тази петиция въз основа на неточна информация, предоставена от 
страна на Комисията, и моли за повторно разглеждане на петицията. В новото писмо на 
вносителя на петицията обаче не е представена нова информация, която да позволи 
повторното разглеждане на тази петиция. В много дългото си писмо вносителят на 
петицията намеква за евентуални заговори срещу семейството му, ръководени от 
неизвестни лица (бомбен атентат срещу майка му; заговор на националните органи, за 
да не бъде отпусната пенсия за инвалидност на баща му; евентуална отговорност на 
Комисията и на омбудсмана, включително на ЕП; отговорност също така на Angela 
Merkel за скандала със SIEMENS).

Проучването на обемната документация, изпратена от вносителя на петицията, не 
разкри информация, въз основа на която да е възможно да се установи нарушение на 
правото на Съюза. Както Комисията обясни на комисията по петиции, решенията, 
свързани със степента на инвалидност, попадат в изключителните правомощия на 
държавите-членки. Както Съдът е подчертавал неколкократно, регламентът, основан на 
член 48 от ДФЕС, има за цел да координира, а не да хармонизира схемите за социално 
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осигуряване.

Тези решения се вземат, при спазване на националното законодателство, от 
националните органи на всяка държава, в която се е осигурявало лицето. Решението на 
един орган обвързва органите във всички останали заинтересовани държави само в 
няколко специфични случая.

Обемното досие на вносителя на петицията е било разгледано и от гръцкия парламент, 
от различни съдилища и от прокурора, който е поискал разследване, за да прецени дали 
са били допуснати противозаконни действия. Всички тези преписки са били 
приключени, без да се предприемат последващи действия.

Заключение

Предвид ограничения характер на координацията на схемите за социално осигуряване 
на европейско равнище, Комисията не е в състояние да се намеси в полза на вносителя 
на петицията. Комисията счита, че не е налице нова информация, която да позволи 
повторното разглеждане на петицията.


