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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0749/2010, внесена от Steven Gordon, с австрийско 
гражданство, относно решение, издадено от германски пенсионен фонд

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е австриец и получава пенсия от Германия. Той се оплаква, че 
германският пенсионен фонд е намалил размера на неговата пенсия със сумата, 
изплатена от австрийската схема за здравно осигуряване във връзка с лечението му за 
хепатит C, проведено в Австрия. Германският пенсионен фонд разглежда лечението 
като извършено в Германия, а заболяването от хепатит C – като трудова злополука.
Вносителят твърди, че това не е справедливо и че, удържайки от пенсията му 
разходите, заплатени от Австрия, германската държава е нарушила австрийския 
суверенитет. Вносителят призовава за намесата на Европейския парламент.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят живее в Австрия и получава германска пенсия за старост. Австрийската 
институция, отговорна за осигуряването за злополуки на работното място и 
професионални заболявания, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), изплаща 
обезщетение на вносителя  във връзка с хроничен хепатит C, с който се е заразил при 
даряване на кръвна плазма. Компетентната германска пенсионна осигурителна 
институция, Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund), е намалила пенсията, 
изплащана на вносителя, с размера на средствата, които са му изплатени от AUVA. 
Вносителят твърди, че хепатит С, с който се е заразил, не може да се счита за трудова 
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злополука и че, с удържането на предоставеното му от AUVA обезщетение, DRV Bund 
е нарушила суверенитета на Австрия.

Правото на Европейския съюз в областта на социалното осигуряване, основно 
Регламент (EО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване1, 
предвижда единствено координацията, но не и хармонизацията на 
социалноосигурителните системи на държавите-членки. Това означава, че държавите-
членки остават като цяло свободни да определят детайлите на собствените си 
социалноосигурителни системи. Това включва и определянето на това кое представлява 
трудова злополука или професионално заболяване. Според информацията, с която 
разполага Комисията, съгласно австрийското право, обезщетенията, които се изплащат 
на лицата, страдащи от заболявания, свързани с даряването на кръв или кръвна плазма, 
се считат за обезщетения за професионална болест. Следователно това, че 
обезщетението, изплатено от AUVA на вносителя, се счита от DRV Bund за 
обезщетение за трудова злополука или професионална болест, не противоречи на 
правото на Европейския съюз.

При положение че обезщетението, изплатено от AUVA на вносителя на петицията, не 
представлява обезщетение за инвалидност, старост или преживяло лице, неговото 
припокриване с пенсията, предоставена на вносителя от DRV Bund, трябва да бъде 
считано за „съвпадане на обезщетения от различен вид“ (член 53, параграф 1 и 
параграф 2 от Регламент (EО) № 883/2004). Правилата, указани в член 53, параграф 3 и 
член 55 от Регламент (EО) № 883/2004 и приложими по отношение на такива ситуации 
на припокриване на обезщетения от различен вид, не пречат на изпълнението на 
национално правило, като това, приложено от DRV Bund, съгласно което размера на 
обезщетението за трудова злополука или професионална болест, независимо дали е 
получавано съгласно германското законодателство или съгласно законодателството на 
друга държава-членка, се приспада от пенсията за старост. Напротив, при положение че 
член 55, параграф 1 от Регламент (EО) № 883/2004 указва подробни правила за това как 
такива приспадания (на обезщетения от различен вид) трябва да бъдат направени от 
повече от едно обезщетение (за инвалидност, старост или преживяло лице), ясно 
следва, че не противоречи на правото на Европейския съюз, ако такова приспадане (на 
обезщетения от различен вид) се направи само от едно обезщетение (за инвалидност, 
старост или преживяло лице).

Заключение

Комисията стигна до заключението, че решението, взето от DRV Bund за приспадане на 
обезщетението, което AUVA изплаща на вносителя на петицията, не противоречи на 
правото на Европейския съюз.

                                               
1 Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 
година за координация на системите за социално осигуряване, OВ L 166, 30.4.2004 г., 
стр. 1 (Поправка ОВ L 200, 7.6.2004 г., стр. 1), последно изменен от Регламент (EС) № 
1244/2010 на Комисията (OВ L 338, 22.12.2010 г., стр. 35).


