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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1815/2009, внесена от Michel Berny, с белгийско гражданство, 
относно несъответствия при третиране по отношение на 
пенсионирането на граждани на Европейския съюз, които са работили в 
повече от две държави-членки на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, белгийски гражданин, пребиваващ във Франция, който е 
работил в Белгия, Франция и Съединените щати, посочва, че при изчисляването на 
пенсионните му права френските органи отчитат само периодите, през които е работил 
в Белгия (18 години) и Франция (9 години), отказвайки да вземат под внимание 16-те 
години, през които е работил в Съединените щати. Според вносителя на петицията това 
се дължи на факта, че съгласно Регламент 1408/71/ЕИО прилагането на двустранни 
споразумения относно социалното осигуряване прави законодателството на Общността 
неприложимо. Същевременно той се позовава на решението на Съда по дело C-55/00, 
което, съгласно принципа на равното третиране, постановява, че двустранно 
споразумение относно социалното осигуряване, сключено от държава-членка с трета 
страна, се прилага спрямо всички граждани на ЕС. Той счита това за дискриминация и 
изразява мнението, че гражданите на ЕС, които са работили в две държави-членки или 
в една държава-членка и трета страна, се ползват с по-благоприятни условия от тези, 
които са работили в три страни (където са сключени двустранни споразумения).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.
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Комисията посочва най-напред, че Регламент (ЕО) № 883/2004 предвижда единствено 
сумиране на периоди, завършени съгласно законодателството на държавите-членки и 
следователно не позволява да се сумират и периодите, завършени съгласно 
законодателството на трета държава, в случая Съединените щати.

Вносителят на петицията счита, че решението Gottardo би могло, като цяло, да задължи 
държавите-членки да вземат предвид, в рамките на Регламент (ЕО) № 1408/71 (във вида, в 
който е изменен от Регламент (ЕО) № 883/2004), осигурителните периоди, завършени в 
трети държави, с оглед изчисляване на пенсията му (правила за сумиране и пропорционално 
изчисляване).

Комисията подчертава, че съдебно решение Gottardo от 15.1.2002 г. по никакъв начин не 
налага такова общо задължение, а се ограничава единствено до спазването на принципа за 
равно третиране. Всъщност в резултат на това решение ползите, произтичащи от конвенция 
за социално осигуряване между държава-членка и трета държава, предвидена за 
работниците от държавата-членка, по принцип се предоставят на работниците с произход от 
други държави-членки, намиращи се в същото обективно положение, като се прилага 
принципа за равно третиране и за недопускане на дискриминация между работниците от 
тази държава-членка и тези с произход от други държави-членки, които са упражнили 
правото си на свободно движение по силата на член 45 от ДФЕС.

Регулаторните мерки, предприети от френските органи (циркулярно писмо № 2003/4 от 17 
януари 2003 г.) съответстват на сведенията от посоченото по-горе решение по дело 
Gottardo.

Въпреки това, както е посочено по-горе, прилагането на решението по дело Gottardo не 
означава, че заинтересованите лица могат като цяло да претендират да бъдат взети предвид 
правата им, възникнали в трети държави (въз основа на Регламент (ЕО) № 883/2004 и 
двустранното споразумение). Тази позиция е неколкократно потвърдена от Съда в решения, 
предшестващи решението Gottardo: „социално-осигурителните органи на държавите-членки 
не са задължени да взимат предвид, за целите на придобиването на осигурителни права, на 
периодите на осигуряване в трети държави (решение от 16 ноември 1972 г., Allgemeine 
Ortskrankenkasse, 16/72, Сборник на съдебната практика стp. 1141; вж. също решение от 10 
март 1977 г., Kaucic, 75/76, Сборник на съдебната практика стp. 495). При делото Borowitz
(решение от 5 юли 1988 г., 21/87, Сборник на съдебната практика, стp. 3715) Съдът 
подчертава, че „такива периоди на осигуряване в съответствие със законодателството на 
трета държава не се превръщат, единствено поради факта, че се вземат под внимание от 
германската институция по силата на двустранно споразумение, сключено от Федерална 
република Германия, в периоди на осигуряване в съответствие със законодателството на 
държавите-членки по смисъла на член 46 от регламента. Следователно не съществува 
разпоредба, която да задължава институциите на другите държави-членки да вземат под 
внимание тези периоди с оглед на изчисляването в съответствие с член 46, и отчитането им 
от страна на германската институция не води до увеличаване на задълженията на 
държавите-членки“.

Като се има предвид тази съдебна практика и липсата на специална разпоредба на 
европейските регламенти за координация на схемите за социално осигуряване, не е 
възможно, съгласно действащото в момента право, да се разглежда като цяло кариера, 
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упражнявана в чужбина, във Франция и в една или повече други държави-членки и една или 
повече трети държави, взета предвид при изчисляването на френска пенсия за осигурителен 
стаж и възраст. Това положение важи независимо от факта, че заинтересованото лице е 
френски гражданин или гражданин на ЕС.

Следователно, пенсията на вносителя на петицията (или на френски гражданин, който се 
намира в същото положение) се определя по следния начин:
- завършените периоди съгласно общата френска схема (9 години) и американската 
пенсионна схема (16 години) се сумират по силата на споразумението за социално 
осигуряване от 2 март 1987 г., сключено между Франция и Съединените щати;
- завършените периоди във Франция (9 години) и в Белгия (18 години) се сумират, без да се 
добавят периодите, отработени в Съединените щати, тъй като френско-американската 
конвенция не позволява да се вземат предвид завършените в Белгия периоди. По същия 
начин европейските регламенти не позволяват да се сумират завършените в Съединените 
щати периоди със завършените периоди в една или повече държави-членки.

Следователно е уместно да се посочи, че Франция спазва принципа на недопускане на 
дискриминация, основана на гражданство, по отношение на двустранните споразумения, 
както е посочено от Съда в решението по дело Gottardo. Тази съдебна практика се 
ограничава единствено до забраната за дискриминация, без да налага на държавите-членки 
да вземат предвид правата, създадени в трети държави въз основа на регламентите за 
координация и двустранното споразумение. Положението, в което се намира 
заинтересованото лице, е показател за ограниченията на европейската координация на 
схемите за социално осигуряване.

Заключение

Предвид гореизложеното Комисията не е в състояние да предприеме действия в полза на 
вносителя на петицията.


