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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0202/2009, внесена от SOP, с австрийско гражданство, относно 
неговия проблем с румънски пенсионен фонд

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу отказа на румънските власти да предоставят 
информация относно неговия трудов стаж в Румъния въпреки многократните искания в 
тази връзка от страна на неговия австрийски пенсионен фонд. Според него румънските 
власти не изпълняват своите задължения и отбелязва, че в това положение не е само 
той. Съответно той търси съдействието на Европейския парламент. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Вносителят е румънски гражданин, който се е преместил в Австрия преди 20 години. 
Той е пред пенсиониране и компетентната австрийска пенсионна институция е 
започнала да събира информация за осигурителното му досие. С писмо от 14.3.2007 г., 
австрийската институция е помолила румънската пенсионна институция да изпрати 
сведение за осигурителната история на вносителя в Румъния, но въпреки 
неколкократните писма за напомняне, все още не e получила отговор.

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 
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предоставят, условията за допустимост, как се изчисляват тези обезщетения и на колко 
вноски следва да бъдат платени. Разпоредбите на Общността, и по-конкретно на 
Регламент (ЕИО) № 1408/711, установяват общи правила и принципи, които трябва да 
бъдат спазвани от всички национални органи при прилагане на националното 
законодателство.  Тези правила гарантират, че прилагането на различните национални 
законодателства зачита основните принципи на равно третиране и недискриминация. 
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.

Във връзка с искането на вносителя, Комисията се свърза с румънския член на 
Административната комисия за социална сигурност на работниците мигранти, за да 
разследва случая. Комисията получи следната информация от румънския орган за 
връзка, Националната служба за пенсиите и други социалноосигурителни права 
(CNPS):

На 19.11.2007 г. румънската Национална служба за пенсиите и други 
социалноосигурителни права (CNPS) е препратила формуляра E 205 RO (удостоверение 
за осигурителната история на вносителя в Румъния), изпратен от австрийската 
институция, за обработка в пенсионната служба на окръг Sibiu.
След извършената проверка на осигурителните периоди на въпросното лице в Румъния, 
пенсионната служба на окръг Sibiu е установила, че отговорността за обработването на 
молбата всъщност пада върху институцията, която управлява военната пенсионна 
схема. В резултат на това молбата е била препратена до военната служба на окръг Sibiu. 
Въпросната институция е отговорила на пенсионната служба в окръг Sibiu, че не тя 
носи отговорност за обработването на молбата, а военната служба на сектор 5 в 
Букурещ. Досието е предадено на общинската пенсионна служба в Букурещ, която, 
след като е разгледала документите на вносителя, е отказала да поеме отговорност за 
него. Впоследствие общинската пенсионна служба в Букурещ е поискала от военната 
служба на сектор 4 в Букурещ да издаде формуляра.

Що се отнася до Румъния, компетентните социалноосигурителни органи и институции 
могат да бъдат открити в Регламент (ЕИО) № 574/72 и Регламент (ЕО) № 1791/2006 на 
Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои регламенти и решения в 
областта на свободното движение на стоки, свободното движение на хора, 
дружественото право, политиката на конкуренция, земеделието (включително 
ветеринарно и фитосанитарно законодателство), транспортната политика, 
данъчното облагане, статистиката, енергетиката, околната среда, 
сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, митническия 
съюз, външните отношения, общата външна политика и политиката на сигурност и 
институциите, където поради присъединяването на България и Румъния към ЕС, 
включването на Румъния в приложенията към двата регламента е одобрено.

Съгласно приложенията към тези регламенти Националната служба за пенсиите и 

                                               
1 Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност 
на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на 
Общността, ОВ L 149 от 5.7.1971 г., стр. 2.
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други социалноосигурителни права (CNPAS) е органът за връзка по въпросите на 
пенсиите, а местните пенсионни служби и специализираните отдели в Министерството 
на националната отбрана, Министерството на администрацията и вътрешните работи и 
осигурителната служба на румънските адвокати са компетентните институции за 
определяне и плащане на пенсионните права и обезщетения при смърт на работници 
мигранти.

Съгласно информацията, получена от румънската CNPAS (компетентната институция 
за определяне на приложимото за работниците мигранти законодателство и орган за 
връзка по въпросите на пенсиите), тя е изготвила и публикувала в румънския Държавен 
вестник инструкции за прилагането на Регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72, 
за да гарантира, че са задължителни за трети страни.
Съгласно член 6 от Общите инструкции за прилагането на Регламенти 1408/71 и 574/72, 
институциите, отговарящи за прилагането на въпросните регламенти, са местните 
пенсионни служби и специализираните звена на неинтегрираните пенсионни схеми, 
които отпускат обезщетения в съответствие със законодателството, съгласно което 
функционират, докато попълването и изпращането на европейските формуляри за 
връзка е отговорност на гореспоменатата компетентна институция.
Член 9, параграф 1 от тези инструкции гласи, че за да прилагат Регламенти 1408/71 и 
574/72, специализираните звена на неинтегрираните пенсионни схеми следва да си 
сътрудничат със съответните институции в чужбина чрез публичната схема за пенсии и 
други социалноосигурителни права, която действа като координираща схема за 
Румъния в сферата на отговорност на CNPAS.
Съгласно Регламент (ЕО) № 1791/2006 и вътрешните инструкции за прилагане на 
законодателството на Общността в тази сфера, когато се обработва молба на лице, 
пребиваващо в чужбина, което за определен период е било осигурявано в Румъния 
единствено от неинтегрирани пенсионни схеми, които не са управлявани от CNPAS, 
местните пенсионни служби в Румъния следва да изпратят молбата до пенсионните 
институции на въпросните схеми.

От тези разяснения следва, че вероятно забавянето в обработването на пенсионното 
искане на вносителя произтича от факта, че по случая са били ангажирани няколко 
румънски институции. Тъй като правото на Общността в тази сфера координира, но не 
хармонизира социалноосигурителните схеми, организирането на институционалната 
структура е отговорност на всяка държава-членка.

CPAS е потвърдил пред Комисията, че след получаването на попълнения формуляр 
E205 от компетентната институция, той ще бъде изпратен на съответната австрийска 
институция.

Заключение

Комисията не е открила нарушаване на разпоредбите на Общността в областта на 
координирането на схемите за социална сигурност. В случай че австрийската 
пенсионна институция не получи формуляра E 205 RO в разумен срок, службите на 
Комисията ще разгледат случая отново с участието на компетентните институции.
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4. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Забележки на Комисията

С писмо от 28.9.2010 г. от Дирекция „Финансови ресурси и счетоводство“ към 
румънското Министерство на националната отбрана, Букурещ, от вносителя на 
петицията е поискано да изпрати определени документи, с оглед на възможността да му 
бъде присъдена пенсия за военна служба, като например копие от неговия паспорт 
и/или други документи, указващи неговото постоянно местопребиваване или обичайно 
местопребиваване, копие от неговата военна книжка и/или други документи, 
посочващи неговата военна служба, неговата трудова книжка (за работа като цивилен), 
копие от решението за пенсиониране или квитанция за плащане на пенсия, ако е 
получавал каквато и да е военна пенсия по-рано.

С писмо от 9.10.2009 г .  вносителят на петицията е получил временно пенсионно 
плащане в нетен размер от 707,33 евро от австрийската пенсионна институция, в сила 
от 1.10.2009 г.

От писмото на вносителя на петицията от 9.2.2011 г. се разбира, че той претендира за 
своята румънска пенсия и че в допълнение към това иска обезщетение от румънските 
органи в размер на 500 000 евро.

По отношение на пенсионното разследване в Румъния, на вносителя на петицията се 
препоръчва да изпрати поисканите документи до румънската институция, както е 
помолен с писмото от 28.9.2009 г. В това отношение обновените правила за 
координация на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 постановяват 
задължения за гражданите и институциите.

Член 46, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009 налага задължения на гражданите, 
подали искане за пенсия, да предоставят необходимата информация на институциите, и 
по-специално да придружат искането с подкрепящи документи, изисквани съгласно 
националното законодателство, като например цялата налична информация по въпроса 
и подкрепящи документи относно периодите на осигуряване (институции, 
идентификационни номера), периодите на заетост (работодатели) или периодите на 
самостоятелна заетост (естество и място на дейността) и периодите на пребиваване 
(адреси), които могат да бъдат завършени по друго законодателство, както и относно 
продължителността на тези периоди.

По отношение на задълженията на институциите на държавите-членки по отношение на 
гражданите, техните действия се основават „на принципите на обществени услуги, 
ефективност, активно подпомагане, бързо предоставяне и достъпност, включително 
електронна достъпност, особено за лицата с увреждания и възрастните хора“ (член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009); обменът на данни следва да се извършва 
незабавно. (Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009) и институциите 
предоставят лесни за ползване услуги (член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
987/2009).
Член 76, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 883/2004 изисква от институциите да 
информират, сътрудничат и спазват принципите на добра администрация и да 
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отговарят в разумен срок на всички запитвания.

От това следва, че няма точен срок на равнището на правото на ЕС, изискващ от 
държава-членка да обработи заявление за пенсия в рамките на фиксиран срок.

По отношение на искането на вносителя на петицията за обезщетение, горепосочените 
правила за координация не предвиждат подобна санкция. В отсъствието на съответно 
законодателство на ЕС, от компетентността на националната правна система на всяка 
една държава-членка е да заложи критерии за определяне на размера на обезщетението. 
Ако вносителят на петицията счита, че е претърпял загуба или щета, единствено 
националните органи или съдилища могат да присъдят такова обезщетение.

Заключение

Комисията препоръчва на вносителя на петицията да предаде необходимата 
информация на румънската институция. Същевременно Комисията ще изпрати писмо 
на румънския член на Административната комисия за координация на системите за 
социално осигуряване, като подчертае, че горепосочените принципи се прилагат при 
разглеждането на заявление за пенсия.


