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BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.03.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0356/2010, внесена от Vasile Stoica, вероятно с германско 
гражданство, относно неприлагане от страна на германските пенсионни 
органи на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета 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

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че отговорните германски пенсионни органи не прилагат 
разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета, тъй като професионалната му 
дейност в Румъния не се взема предвид както би следвало. Вносителят, който е подал 
жалби до германските органи, включително до германския канцлер, без да постигне 
резултат, счита, че това представлява сериозно нарушаване на правата му съгласно 
законодателството на ЕС и призовава Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 202, параграф 6 от Правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Информацията, предоставена от вносителя в първоначалната му петиция, както и 
допълнението, което е внесъл след съответната покана от председателя на комисията по 
петиции, не позволява на Комисията да получи ясна представа за фактите, 
предизвикали недоволството на вносителя. Всъщност вносителят се оплаква основно от 
това, че пенсията му е била изчислена по погрешен начин от германските органи и че 
периодите на осигуряването му в Германия и Румъния следва да бъдат сумирани. По-
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нататък той цитира различни разпоредби на двустранно споразумение в областта на 
социалната сигурност, сключено между Германия и Румъния, както и 
законодателството на ЕС в областта на координирането на социалната сигурност 
(Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72, а от 1 май 20010 г. 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009), не всички от които 
изглеждат свързани със случая на вносителя. Вносителят обаче не предоставя никакви 
подробности относно конкретното съдържание на погрешното според него решение, 
издадено от германските органи, както и относно периодите на осигуряване, които 
счита, че следва да бъдат взети под внимание от тези органи. При отсъствието на 
подробности в това отношение Комисията не е в състояние да коментира 
съдържателната част на случая, повдигнат от вносителя.

При все това Комисията би желала да посочи, че съгласно член 6 от Регламент (EО) 
№ 883/2004 (до 1 май 2010 г .  съгласно член 45, параграф 1 от Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71), германските органи са длъжни да вземат под внимание периодите на 
осигуряване за пенсия за старост, акумулирани в други държави членки (в случая на 
Румъния, дори и тези периоди да са завършени преди момента на присъединяването, 1 
януари 2007 г.), доколкото това е необходимо по силата на германското 
законодателство за „придобиването, запазването и възстановяването на правото на 
обезщетения“. Преди всичко периодите на осигуряване, акумулирани в друга държава 
членка, допринасят за натрупването на минималния осигурителен период, който според 
германското законодателство е необходим за придобиването на право на пенсия за 
старост в Германия. Това сумиране на периодите на осигуряване обаче се отнася 
единствено за „придобиването... на правото на обезщетения“. То няма пряка връзка с 
изчисляването на размера на пенсията за старост в Германия. Всъщност 
осигурителните вноски за пенсия за старост, направени в една държава членка 
(Румъния), по никакъв начин не се „прехвърлят“ в друга държава членка (Германия) и 
следователно не допълват пенсията за старост, отпусната там. Вместо това лицето, 
което е натрупало периоди на осигуряване за старост (с продължителност поне една 
година) в две или повече държави членки, при условие че останалите условия съгласно 
националното законодателство и съответните разпоредби на ЕС са изпълнени, получава 
отделна пенсия във всяка от тези държави членки, като размерът на пенсията е 
изчислен предимно въз основа на вноските, направени през периода на осигуряване в 
съответната държава (вж. член 52 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и до 1 май 2010 г. член 
46 от Регламент (ЕИО) № 1408/71).

Тъй като сумирането на периоди на осигуряване не се отразява пряко върху конкретния 
размер на пенсията, отпусната от съответния национален орган, и предвид това, че 
вносителят се оплаква именно от погрешното изчисляване на пенсията поради липса на 
сумиране на периодите му на осигуряване, вероятността германските органи да са 
приложили неправилно правото на ЕС, както твърди вносителят, изглежда малка.

И накрая, доколкото вносителят се оплаква от нарушаване на двустранно споразумение 
в областта на социалната сигурност, сключено между Германия и Румъния, Комисията 
не може да се ангажира с коментар, тъй като не е в нейната компетентност да 
съблюдава изпълнението на двустранни споразумения, сключени между държавите 
членки в рамките на международното публично право.
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Предвид това, че вносителят не предоставя достатъчно подробности относно 
конкретните факти по случая, повод за петицията, Комисията не може да коментира по-
нататък съдържателната част на този случай.

4. Допълнителен отговор от Комисията (преразгледан), получен на 6 септември 
2011 г.

Вносителят на петицията допълнително е предоставил както решението за пенсията, 
което оспорва, така и решението, с което административната му жалба срещу 
решението за пенсия е била отхвърлена.

Във връзка с подновеното твърдение на вносителя, че разпоредбите на двустранно 
споразумение в областта на социалната сигурност, сключено между Германия и 
Румъния, не са били спазени, Комисията се позовава на предишното си съобщение, в 
което е посочила, че е извън нейната компетентност да наблюдава изпълнението на 
двустранни споразумения, сключени между държавите членки в рамките на 
международното публично право.

Вносителят на петицията твърди също така, че акумулираните от него периоди на 
осигуряване в Германия и Румъния не са правилно сумирани от компетентната 
германска институция. Във връзка с това Комисията би желала да се позове на 
предишното си съобщение, в което е описано в големи подробности, че сумирането на 
периоди съгласно правилата за координиране на социалното осигуряване означава 
единствено, че периодите, акумулирани в друга държава членка, трябва да бъдат 
зачетени към завършването на минималния период на осигуряване, който, съгласно 
правото на държавата членка, е необходим за придобиване на право на пенсия за 
старост в тази държава членка. Те нямат пряка връзка с изчисляването на размера на 
пенсията за старост в тази държава членка. Както ясно е посочено в решението, с което 
е отхвърлена административната жалба на вносителя на петицията срещу решението за 
пенсия, вносителят отговаря на изискването за минимален период на осигурителен 
стаж, необходим съгласно германското право за придобиване на право на германска 
пенсия за старост въз основа на периодите, които той е завършил единствено в 
Германия. В случая на вносителя впоследствие не е било необходимо да се сумират 
осигурителните му периоди, натрупани в Германия и Румъния. При всички случаи 
Комисията би желала да повтори, че, обратно на твърденията на вносителя, сумирането 
на периодите не означава, че периодите, акумулирани в друга държава членка, трябва 
да бъдат зачетени за изчисляването на пенсия. Във връзка с това следователно 
националните решения са в съответствие с правото на Европейския съюз.

По отношение на другите твърдения на вносителя на петицията, че някои периоди, 
акумулирани от него в Германия (период на посещаване на школа за професионално 
обучение, период, през който е търсил убежище), следва да бъдат взети предвид от 
компетентната пенсионно-осигурителна институция в Германия, Комисията би желала 
да изтъкне, че правото на Европейския съюз в сферата на социалната сигурност 
предвижда единствено координирането, а не хармонизацията на системите за социална 
сигурност. Правото на Европейския съюз не ограничава правомощията на държавите 
членки да организират своите социалноосигурителни схеми и, в отсъствието на 
хармонизация на равнището на Съюза, именно законодателството на всяка държава 
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членка следва да предвиди условията, при които се предоставят социалноосигурителни 
обезщетения, размера на тези обезщетения и срока, за който те се предоставят. 
Следователно признаването от страна на институциите на дадена държава членка на 
периодите на осигуряване, акумулирани (както се предполага) в тази държава членка, 
се регулира единствено от законодателството на тази държава членка. Следователно 
Комисията не може да коментира такива въпроси, тъй като те са извън нейната 
компетентност, установена съгласно правото на Европейския съюз.

Накрая, вносителят на петицията отново се позовава на една практическа мярка, приета 
от Deutsche Rentenversicherung Bund във връзка с пенсионерите, които имат право и на 
румънска пенсия за старост. Съдейки от внесените от вносителя на петицията 
документи и описания на тази практическа мярка, Комисията стига до заключението, че 
както положението преди въвеждането на тази практическа мярка, така и положението 
след това, отговарят на изискванията на правото на Европейския съюз относно 
координирането на системите за социална сигурност. Въпреки това, за да се постигне 
по-добро разбиране за тази практическа мярка и конкретните причини, довели до 
нейното приемане от страна на Deutsche Rentenversicherung Bund, Комисията ще 
препрати на германските органи предоставените от вносителя документи и ще поиска 
от тях допълнителна информация относно тази практическа мярка и относно това как е 
свързана тя със случая на вносителя. Когато получи тази информация, Комисията ще 
внесе допълнително съобщение до комисията по петиции.

И накрая, Комисията би желала да насочи вниманието на комисията по петиции към 
факта, че от документите, предоставени от вносителя на петицията, става ясно, че той е 
оспорил решението за пенсия пред компетентния германски съд по социалните 
въпроси. Изглежда, че съдебното производство все още предстои.

Заключение

Допълнителните документи, предоставени от вносителя на петицията, не сочат 
положение, което би било в противоречие с правото на Европейския съюз. Въпреки 
това Комисията ще се свърже с германските органи, за да получи някои разяснения 
относно практическите мерки, приети от страна на Deutsche Rentenversicherung Bund
във връзка с пенсионерите, които имат право и на румънска пенсия за старост. След 
като получи тази информация, Комисията ще внесе допълнително съобщение до 
комисията по петиции.

5. Допълнителен отговор от Комисията (REV II), получен на 16 март 2012 г.

Комисията получи от германските органи исканата информация относно практическите 
мерки, посочени от вносителя на петицията, и по какъв начин те имат отношение към 
неговия случай.

Германските органи обясняват, че практическите мерки са били сключени между 
институтите на задължителното пенсионно осигуряване на Германия (обединени в 
Deutsche Rentenversicherung) и редица пенсионни агенти. Те се отнасят за случаите, в 
които лица, които имат право на германска пенсия съгласно условията на германския 
Закон за уреждане на пенсиите на разселени лица и лица  от германски произход в 
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чужбина (Fremdrentengesetz) по отношение на периоди, акумулирани в Румъния, и 
които са поискали отлагане на отпускането на румънска пенсия за старост по 
отношение на тези периоди или са отказали подобни румънски пенсии. Практическите 
мерки предвиждаха германските пенсионни застрахователни институти да не прилагат 
член 31 от Fremdrentengesetz, по силата на който германската пенсия за акумулираните 
в Румъния периоди е била намалена от румънската пенсия за същия период, при 
условие, че заинтересованото лице в действителност е подало заявление за румънска 
пенсия във връзка с този период, но в действителност все още не получава такава 
пенсия. В този смисъл германските пенсионни застрахователни институти са приели 
„рисковете“, свързани с възможните закъснения при получаване на румънска пенсия за 
периодите, акумулирани в Румъния, които пораждат също така право за германска 
пенсия съгласно условията на Fremdrentengesetz. 

Германските органи поясняват, че след решение на германския Федерален социален 
съд (Bundessozialgericht), това практическо споразумение вече не се прилага. 
Намаление съгласно член 31 от Fremdrentengesetz сега би настъпило, само ако 
румънската пенсия е била действително получена (допълнителното изискване, че 
заинтересованото лице трябва в действителност да е подало заявление за румънска 
пенсия по този начин отпадна).

Що се отнася до вносителя, германските органи обясняват, че той така или иначе не е 
имал право да изисква периодите, акумулирани в Румъния, да бъдат признати и 
начислени като периоди, даващи му право на германска пенсия, съгласно условията на 
Fremdrentengesetz. В действителност Fremdrentengesetz предвижда признаването на 
някои периоди, акумулирани извън Германия, за разселени лица (Vertriebene) и 
завърнали се късно в родината (Spätaussiedler) след края на Втората световна война. 
Тъй като вносителят не принадлежи към никоя от тези категории, периодите, 
акумулирани от него в Румъния, не се отнасят към правото за получаване на германска 
пенсия за старост, а само към правото за получаване на пенсия в Румъния. 
Следователно член 31 от Fremdrentengesetz никога не е бил приложим за него, а 
практическото правило не поражда последствия в неговия случай.

Що се отнася до това, че Deutsche Rentenversicherung Nordbayern в определен момент е 
съобщила на вносителя на петицията, че обмисля прилагане на член 31 от 
Fremdrentengesetz, германските органи отбелязват, че тази невярна информация, 
наистина е била коригирана от вносителя на петицията в хода на съдебното 
производство и че никога не е правено намаляване в съответствие с член 31 от 
Fremdrentengesetz.

Заключение

Поради тази причина Комисията стига до заключението, че германските органи – по-
специално Deutsche Rentenversicherung Nordbayern – са действали в съответствие с 
разпоредбите на законодателството на Европейския съюз, като са отпуснали на 
вносителя на петицията германска пенсия за старост.


