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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0595/2010, внесена от Henryka Magdalena Andersen, с полско 
гражданство, относно датските разпоредби за намалени пенсии и 
свързаното с тях неспазване на принципите на Регламент (ЕИО) № 
1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на 
заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките 
на Общността

Петиция 0799/2010, внесена от Britta Schulz, с датско гражданство, 
относно датските разпоредби, уреждащи намалените пенсии, и 
свързаното с тях неспазване на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 
1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на 
заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките 
на Общността

Петиция 0815/2011, внесена от Anna Poulsen, с полско гражданство, 
относно датските разпоредби за намален размер на пенсия и свързаното 
с това неспазване на принципите, съдържащи се в Регламент (ЕИО) № 
1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на 
заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките 
на Общността

1. Резюме на петиция 0595/2010

Вносителката на петицията, която от 18 години живее в Дания, споменава датските 
пенсионни правила, съгласно които право на пенсия се придобива въз основа на 
годините, през които дадено лице е пребивавало постоянно в Дания. Няма значение 
дали въпросното лице е било наето, или е плащало данъци. Ако лицето не е 
пребивавало в Дания броя години, изисквани от закона, се плаща намалена пенсия. 
Вносителката изтъква, че това положение противоречи на принципите на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално 
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осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността, и се позовава по-специално на член 3, параграф 1 от 
регламента, който гласи, че „съобразно особените разпоредби на настоящия 
регламент лицата, които пребивават на територията на една от държавите членки, 
за които се прилага настоящият регламент, подлежат на същите задължения и се 
ползват със същите обезщетения, съгласно законодателството на която и да е 
държава членка, както гражданите на съответната държава“, и на член 4 (Уредени 
въпроси) и член 46 (Отпускане на обезщетения). Вносителката също така 
подчертава, че лицата, които получават намалена пенсия в Дания, трябва да живеят 
в относителна бедност с две трети или дори половината от пенсията при ранно 
пенсиониране или пенсията за осигурителен стаж и възраст, въпреки че член 50 от 
регламента гласи, че „на получател на обезщетения, за когото важат разпоредбите 
на настоящата глава, в държавата, на чиято територия той пребивава и съгласно 
чието законодателство му се дължи обезщетение, не може да се отпуска 
обезщетение, което е по-малко от определеното от това законодателство 
минимално обезщетение за осигурителен период, който е равен на всички 
осигурителни периоди, които се вземат предвид за изплащането в съответствие с 
разпоредбите на предходните членове. При необходимост, компетентната 
институция на тази държава му изплаща, през целия период на неговото 
пребиваване на нейна територия, добавка, равна на разликата между общия размер 
на дължимите обезщетения съгласно настоящата глава и размера на минималното 
обезщетение“. Затова вносителката призовава Европейския парламент да вземе 
необходимите мерки, за да се гарантира, че датските органи спазват приложимото 
законодателство на ЕС.

Резюме на петиция 0799/2010
Вносителката е датска гражданка, но по произход е от Южен Шлезвиг (Германия), 
където е работила в обществен интерес на Дания за организацията за защита на 
интересите на датското малцинство „Dansk Skoleforening“ (Датско сдружение на 
училищата). Вносителката, която в момента пребивава в Дания, се позовава на 
датските пенсионни правила, съгласно които правото на пенсия зависи от годините 
на постоянно пребиваване в Дания. Няма значение дали въпросното лице е било 
наето, или е плащало данъци. Ако лицето не е пребивавало в Дания през 
определения от закона брой години, то получава намалена пенсия („brøkpension“).  
Според вносителката това противоречи на принципите на равно третиране и на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално 
осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността. Вносителката също така заявява, че „първоначалната 
помощ“, която представлява социална надбавка, изплащана на лица, имигрирали в 
Дания след 1 юли 2002 г., е позор за датската социална държава. Поради това тя 
призовава Европейския парламент да предприеме необходимите мерки, за да се 
гарантира, че датските органи спазват буквата и духа на законодателството на ЕС в 
тази сфера.

Резюме на петиция 0815/2011
Вносителката на петицията, която живее в Дания от 1987 г., посочва датските 
пенсионни правила, съгласно които право на пенсия се придобива въз основа на 
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броя години, в продължение на които лицето постоянно е пребивавало в Дания.
Ако лицето не е пребивавало в Дания в продължение на изисквания от закона брой 
години, то получава пенсия в намален размер, известна като частична пенсия 
(brøkpension). Вносителката на петицията изтъква, че това положение е в 
нарушение на принципите, съдържащи се в Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета 
за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на 
техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и посочва също така 
решението на Съда на Европейския съюз по дело C-236/78 („Fonds National de 
Retraite des Ouvriers Mineurs (FNROM) v Giovanni Mura”). Поради това 
вносителката на петицията отправя искане към Европейския парламент да 
предприеме необходимите мерки с оглед на това да се гарантира, че датските 
органи спазват приложимото законодателството на ЕС и установената съдебна 
практика в тази област.

2. Допустимост

Петиция 0595/2010 е обявена за допустима на 4 октомври 2010 г., петиция 0799/2010 е 
обявена за допустима на 5 ноември 2010 г., а петиция 0815/2011 е обявена за допустима 
на 8 ноември 2011 г .  Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, 
параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Петиции 0595/2010 и 0799/2010

Двете вносителки получават датска пенсия за инвалидност (førtidspension). Тъй като за 
определени периоди те са пребивавали извън Дания (едната вносителка е родена в 
Полша, а другата – в Германия, но и двете по-късно са се преместили в Дания), те 
получават само част от пълния размер на пенсията за инвалидност, предвидена в 
датското законодателство. Вносителките считат, че това е равнозначно на неоправдано 
неравно третиране въз основа на факта, че те не са пребивавали в Дания през 
определени периоди, като по този начин съставлява косвена дискриминация, забранена 
от член 4 от Регламент (EО) № 883/20041 (преди 1 май 2010 г.: член 3 от Регламент 
(ЕИО) № 1408/712) и член 45 от ДФЕС и/или член 21 от ДФЕС.

Освен пенсиите за инвалидност двете вносителки получават и добавка на основание 
параграф 27a от датския Закон за активна социална политика ((lov om aktiv 
socialpolitik), като тя им се изплаща поради това, че получават само част от пълния 
размер на пенсията за инвалидност. Вносителките са на мнение, че размерът на тази 
добавка е изчислен несправедливо. Те считат, че той би следвало да бъде изчислен така, 
че да допълни частичната пенсия за инвалидност (която получават) до пълния й размер.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за 
координация на системите за социална сигурност, ОВ L 200, 7.6.2004 г., стр. 1, във вида, в който е 
изменен от Регламент (ЕО) № 988/2009 (ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 43).
2 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 28, 30.1.1997 г., стр. 1, последно изменен с Регламент (ЕО) № 592/2008 (OВ 
L 177, 4.7.2008 г., стр. 1).
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В допълнение, те считат, че член 58 от Регламент (EО) № 883/2004 (преди 1 май 2010 
г.: член 50 от Регламент (EО) № 1408/71) задължава компетентната датска институция 
да им изплаща добавка, изчислена така, че да допълни частичната пенсия за 
инвалидност, която те получават, до пълния размер на пенсията за инвалидност.

Една от вносителките споменава начина, по който е била третирана за целите на 
данъчното облагане в Дания, след като е получила пенсия за инвалидност и от Полша. 
Тя обяснява, че е било направено изравняване на данъка върху личните й доходи в 
Дания, като в резултат на това някои добавки са били коригирани. Вносителката е на 
мнение, че общата тежест на данъка върху полската й пенсия е прекалено голяма.

Другата вносителка посочва периоди, през които е била наета на работа в Германия от 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig (Датска училищна асоциация за Южен Шлезвиг). 
Съгласно датското законодателство при определени обстоятелства тези периоди на 
трудова заетост могат да бъдат счетени за трудова заетост в обществен интерес на 
Дания и така да бъдат зачетени при натрупването на права за пенсия за възраст и/или 
инвалидност в Дания. В случая на вносителката обаче датската институция отказва да 
признае тези периоди на трудова заетост за целите на получаване правото на датска 
пенсия въз основа на това, че през този период вносителката е била осигурена съгласно 
германското законодателство.

Забележки на Комисията 

a). Ограничените правомощия на Европейския съюз в сферата на социалното 
осигуряване

Правомощията на Европейския съюз в сферата на социалната сигурност са ограничени. 
Действително, както нееднократно е потвърдено от Съда на ЕС1, Договорите 
предвиждат координирането, а не хармонизирането на законодателството на държавите 
членки. Това означава, че съществуват разлики между системите за социална сигурност 
на държавите членки и, съответно, разлики в правата на лицата, работещи в държавите 
членки. Съдържателните и процедурните разлики между системите за социална 
сигурност на отделните държави членки, и съответно правата на лицата, работещи в 
държавите членки, са незасегнати от Договорите.

б). Принципът за натрупване на периоди като основание за правото на обезщетения 
за възраст и инвалидност

В областта на обезщетенията за възраст и инвалидност2 правилата за координиране на 
                                               
1 Вж. само дело 41/84 „Pinna v Caisse d'allocations familiales de la Savoie” [1986 г.] ECR 16, 
параграф 20; дело C-340/94 „de Jaeck v Staatssecretaris van Financiën” [1997 г.] ECR I-495, параграф 18;
дело C-221/95 „Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants v Hervein” [1997 г.] 
ECR I-635, параграф 16.
2 Следва да се отбележи, че по отношение на обезщетенията за инвалидност се прилагат различни 
правила, въз основа на т. нар. „законодателство тип А“, т.е. законодателството, съгласно което размерът 
на обезщетенията за инвалидност не зависи от периодите на осигуряване или пребиваване в страната и 
което изрично се споменава в приложение VI към Регламент (EО) № 883/2004, вж. член 44, параграф 1 
от Регламент (ЕО) 883/2004. Тъй като приложение VI към Регламент (ЕО) № 883/2004 не съдържа 
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социалната сигурност винаги са се основавали на принципа, че лицето, което през 
живота си е било социално осигурявано съгласно законодателството на повече от една 
държава членка, ще получава отделно обезщетение (обикновено под формата на 
пенсия) във всяка от съответните държави членки, като това обезщетение се изчислява 
въз основа на периода, натрупан в съответната държава членка. 

Специално в областта на обезщетенията за възраст и инвалидност законодателството на 
повечето държави членки изисква натрупването на определен минимален период на 
осигуряване, заетост, самостоятелна заетост или пребиваване (както е в случая с 
Дания), преди да може да бъде придобито право на обезщетение. Съгласно принципа на 
сумиране на периодите, определен в член 6 от Регламент (EО) № 883/2004 (преди 1 май 
2010 г.: член 45, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1408/71), тази държава членка 
трябва да вземе предвид, за целите на придобиването на право на обезщетение, 
периодите на осигуряване, заетост, самостоятелна заетост или пребиваване, натрупани 
в друга държава членка, в необходимата степен (тоест дотолкова, доколкото общата 
продължителност на периодите, натрупани съгласно нейното законодателство, е по-
кратка от минималния период).

Много е важно да се подчертае, че този принцип на сумиране на периоди не означава, 
че периодите, завършени в една държава членка, трябва да бъдат зачетени в другата 
държава членка като основа за изчисляването на дължимите обезщетения от страна на 
съответната институция на последната1. Вземането предвид на периодите, завършени в 
друга държава членка, за целите на изчисляването на пенсията, би означавало, че всяко 
отделно обезщетение, получавано от съответното лице от въпросната държава членка, 
би се основавало на сбора от периодите, завършени във всички държави членки. С 
други думи, въпросното лице би получавало няколко пенсии, като всички те биха били 
отпуснати въз основа на неговата пълна работна кариера. Това не само че очевидно би 
противоречало на правилото, че правото на Европейския съюз в сферата на социалната 
сигурност не следва да води до ситуация, в която едно лице получава няколко 
обезщетения от един и същи вид за един и същи период на осигуряване (член 10 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004, преди 1 май 2010 г. – член 12 от Регламент (ЕИО) № 
1408/71), но също така би направило напълно невалидни разпоредбите относно 
изчисляването на националните обезщетения в член 52 от Регламент (EО) № 883/2004 
(преди 1 май 2010 г.: член 46 от Регламент (ЕИО) № 1408/71), т. нар. „пропорционално 
изчисление“. Следователно сумирането на периоди и изчисляването на пенсията, която 
ще бъде изплащана от дадена държава членка, са две различни неща. Периодите, 
сумирани съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004  (преди 1 май 2010 г.: член 45, 
параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1408/71), имат пряко отношение само към 
завършването на минимален период, необходим за самото право на обезщетение 
(„придобиване“ на правото), а не за изчисляването на конкретния размер на 
обезщетението.

Съгласно информацията, с която разполага Комисията, датското законодателство 
относно пенсиите за инвалидност предвижда, че лицата, които са пребивавали в 

                                                                                                                                                  
информация по отношение на Дания, то не е приложимо в настоящия случай.
1 Специални правила обаче, които нямат отношение към петициите, се прилагат за периоди, по-
кратки от една година, вж. член 57 от Регламент (EО) № 883/2004 (преди 1 май 2010 г.: член 48 от 
Регламент (ЕИО) № 1408/71.
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страната в продължение на поне четири пети (4/5) от периода между 
петнадесетгодишната си възраст и началото на своята инвалидност, имат право на 
пълния размер на пенсията за инвалидност, определен според датското 
законодателство. Лицата, които са пребивавали в Дания за период, по-кратък от четири 
пети (4/5) от периода между навършването на петнадесет години и началото на 
инвалидността, получават част от пълния размер на пенсията за инвалидност. Тази част 
отговаря на действителния период на пребиваване на въпросното лице в Дания от 
момента на навършване на петнадесетгодишна възраст до началото на инвалидността, 
разделен на четири пети от общата продължителност на периода от навършването на 
петнадесетгодишна възраст до началото на инвалидността.

По силата на тези правила, утвърдени от датското законодателство, вносителките 
получават съответно осемнадесет четиридесети (18/40) и двадесет и седем 
четиридесети (27/40) от пълния размер на пенсията за инвалидност поради факта, че 
продължителността на пребиваването им в Дания е по-малка от четири пети (4/5) от 
периода между навършването на петнадесетгодишна възраст и началото на тяхната 
инвалидност. Така съответният размер на датската пенсия за инвалидност на двете 
вносителки отговаря на периодите (на пребиваване), завършени в Дания. Това отговаря 
на основните принципи за координирането на социалната сигурност в ЕС в областта на 
обезщетенията за инвалидност, посочени по-горе, и най-вече на принципа за 
натрупване на периоди като основание за право на обезщетение.

Разбира се, фактът, че за целите на определянето на размера на датската пенсия за 
инвалидност датското законодателство третира периодите на пребиваване в Дания 
различно от периодите на пребиваване в чужбина, очевидно представлява различно 
третиране въз основа на мястото на пребиваване. Въпреки това не може да се счита, че 
това различно третиране противоречи на правото на Европейския съюз, и по-конкретно 
на член 21 и член 45 от ДФЕС и член 4 от Регламент (EО) № 883/2004. Както беше 
посочено по-горе, правото на Европейския съюз относно координирането на схемите за 
социална сигурност в областта на обезщетенията за възраст и инвалидност е основано 
точно на този принцип, а именно – право на обезщетение се придобива само по 
отношение на периодите, които действително са били завършени в съответната 
държава членка.

в). Добавката съгласно параграф 27a от Закона за активна социална политика (lov 
om aktiv socialpolitik)

Според информацията, с която разполага Комисията, добавката съгласно параграф 27a 
от Закона за активна социална политика (lov om aktiv socialpolitik) се предоставя на 
получателите на пенсия за инвалидност, които получават само част от пълния размер на 
пенсията за инвалидност. Добавката не може да бъде по-голяма от разликата между 
пълния размер на пенсията за инвалидност и частта от тази пенсия, отпусната на 
въпросното лице. Размерът й е фиксиран на нивото на общото обезщетение за социално 
подпомагане. Ясно е, че целта на добавката е да осигури по този начин минимален 
доход за издръжката на лицата, получаващи пенсии за инвалидност, чрез допълване на 
частичната им пенсия за инвалидност до размера на социалната помощ.

Следователно добавката съгласно параграф 27a от Закона за активна социална 
политика (lov om aktiv socialpolitik) изглежда има характеристиките на специално 



CM\899824BG.doc 7/15 PE462.649v02-00

BG

парично обезщетение без плащане на вноски, съгласно посоченото в член 70, параграф 
2, буква а), i) и буква б) от Регламент (ЕО) № 883/2004. Тези обезщетения имат 
характеристики както на социалноосигурителни обезщетения (които попадат в 
приложното поле на Регламент (EО) № 883/2004), така и на социална помощ (която е 
изключена от приложното поле на Регламент (ЕО) № 883/2004 по силата на член 3, 
параграф 5, буква а) от него. Въпреки това, при положение че не е включена в 
приложение X към Регламент (EО) № 883/2004, тя не може да бъде разглеждана като 
специално парично обезщетение без плащане на вноски по смисъла на този регламент 
(вж. член 70, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 883/2004.

От друга страна, добавката съгласно параграф 27а от Закона за активна социална 
политика (lov om aktiv socialpolitik) би могла да се счете и за добавка до размера на 
„минималното обезщетение“, по смисъла на член 58 от Регламент (EО) № 883/2004 
(преди 1 май 2010 г.: член 50 от Регламент (ЕИО) № 1408/71), минималното 
обезщетение, съответстващо на нивото на общото обезщетение за социално 
подпомагане.

Комисията ще проучи допълнително точната класификация на добавката съгласно 
параграф 27a от Закона за активна социална политика (lov om aktiv socialpolitik) и ще се 
свърже по този повод с датските органи.

Въпреки това трябва да се подчертае, че правото на Европейския съюз не задължава 
държавите членки да предоставят определено ниво на обезщетение. Съгласно 
горепосочения принцип държавите членки са свободни в голяма степен да определят 
нивото на обезщетенията, изплащани съгласно тяхното социалноосигурително 
законодателство. Следователно, при всички случаи твърдението на вносителките, че 
правото на Европейския съюз им дава право на добавка съгласно параграф 27a от 
Закона за активна социална политика (lov om aktiv socialpolitik), която трябва да бъде 
изчислена по определен начин, а именно така, че да допълни частичната им пенсия до 
пълния й размер, не е валидно. В това отношение класифицирането на добавката 
съгласно категориите обезщетения, указани в Регламент (EО) № 883/2004, е маловажно.

г). Добавката „минимално обезщетение“ съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 
883/2004

По отношение на твърдението на вносителките, че имат право на пълна пенсия за 
инвалидност на основание член 58 от Регламент (EО) № 883/2004 (преди 1 май 2010 г.: 
член 50 от Регламент (ЕИО) № 1408/71), Комисията би желала да отбележи, че от 
формулировката на тази разпоредба е видно, че понятието „минимално обезщетение” 
трябва да бъде определено съгласно националното законодателство на държавата 
членка по пребиваване. На равнище Европейски съюз не съществува общо определение 
на понятието „минимално обезщетение“, което да е приложимо във всички държави 
членки. Следователно член 50 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 е приложим 
„...единствено в случаите, в които законодателството на държавата членка, на чиято 
територия пребивава работникът, предвижда минимална пенсия“1. Само по себе си 

                                               
1 Дело 64/77 „Mario Torri срещу Office national des pensions pour travailleurs salaries”, [1977 г.] ECR 
2299, пар. 13; вж. също дело 22/81, „Regina срещу Social Security Commissioner”, ex parte Norman Ivor 
Browning [1981 г.] ECR 3357, пар. 10.
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правото на Европейския съюз не задължава държавите членки да предвиждат такива 
„минимални обезщетения“ в своето законодателство. При всяко положение такова 
„минимално обезщетение” по смисъла на член 58 от Регламент (EО) № 883/2004 (преди 
1 май 2010 г.: член 50 от Регламент (ЕИО) № 1408/71) „съществува единствено когато 
законодателството на държавата на пребиваване съдържа конкретна гаранция, с която 
се цели на получателите на социалноосигурителни обезщетения да се гарантира 
минимален доход, който да бъде по-голям от размера на обезщетението, което тези 
лица биха могли да поискат единствено въз основа на периодите си на осигуряване и 
осигурителните вноски”.1

„Минимално обезщетение” по смисъла на член 58 от Регламент (EО) № 883/2004 
(преди 1 май 2010 г.: член 50 от Регламент (ЕИО) № 1408/71) следователно съществува 
само в случаите, в които националното законодателство гарантира минимален доход за 
издръжка. Както е посочено по-горе, по отношение на пенсиите за инвалидност 
параграф 27a от Закона за активна социална политика предвижда обезщетение, което 
допълва частичната пенсия за инвалидност до нивото на социално подпомагане,
определено в датското законодателство. От самото съществуване на тази разпоредба 
следва, че не може да се приеме, че една пълна пенсия за инвалидност представлява 
минимален доход за издръжка и съответно „минимално обезщетение“ съгласно член 58 
от Регламент (ЕО) № 883/2004 (преди 1 май 2010 г.: член 50 от Регламент (ЕИО) № 
1408/71). Следователно твърдението на вносителките, че горната разпоредба им дава 
право да получават добавка, съответстваща на разликата между пълния размер на 
пенсията за инвалидност и частичната им пенсия за инвалидност, не може да бъде 
подкрепено.

д). Данъчно облагане в Дания на датските и полските пенсии за инвалидност

Прякото данъчно облагане не е хармонизирано на равнище ЕС и остава преди всичко в 
сферата на компетентност на държавите членки. По отношение на данъчното облагане 
на пенсиите държавите членки са свободни да решават какво да облагат и какви ставки 
да налагат, стига да не въвеждат законодателство, което дискриминира, пряко или 
непряко, гражданите на други държави или лицата, които не пребивават в съответната 
държава. Ето защо Комисията не може да се намесва по отношение на датското 
данъчно облагане на доходите от пенсии, освен ако не е установено наличие на 
дискриминиращо облагане. В предоставената информация Комисията не вижда 
индикации за наличие на дискриминиращо данъчно облагане спрямо вносителката и 
следователно в този случай няма основания да предприеме каквито и да било действия 
по отношение на Дания.

Освен това Комисията отбелязва, че не противоречи на общата международна практика 
да бъдат обложени доходите от чужбина (какъвто е полската пенсия) въз основа на 
брутния, вместо на нетния размер, след което платеният в чужбина данък (полският 
данък) да бъде приспаднат от окончателния данък за плащане, като метод за избягване 
на двойно данъчно облагане на доходите (в Дания и в Полша). Също така е присъщо за 
системата за прогресивно данъчно облагане данъкът на определен данъкоплатец да 
бъде преизчисляван, ако се окаже, че доходите на този данъкоплатец са се повишили. 

                                               
1 Дело 22/81, „Regina срещу Social Security Commissioner”, ex parte Norman Ivor Browning [1981 г.] 
ECR 3357, пар. 15.
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Ето защо в това отношение изглежда Дания не се е отклонила от общата практика на 
данъчно облагане.

е). Непризнаване за целите на натрупването на пенсионни права в Дания на 
периоди, завършени в Германия

Съгласно правилата относно определянето на приложимото законодателство, посочени 
в Дял II от Регламент (EО) № 883/2004, и по-специално член 11, параграф 3, буква а) 
(преди 1 май 2010 г.: член 13, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕИО) № 1408/71), по 
времето, когато е била трудово заета в Германия, вносителката е била обхваната от 
германското законодателство в областта на социалното осигуряване. Впоследствие по 
времето на заетостта си в Германия вносителката е завършила периоди за осигуряване 
за възраст и инвалидност, които се зачитат при натрупването на съответните пенсии в 
Германия. Тъй като вносителката не е била обхваната от датското 
социалноосигурително законодателство, докато е работела в Германия, не може да се 
счита, че това, че съответните периоди не се признават от датските органи за 
натрупване на пенсионни права в Дания, противоречи на правото на Европейския съюз.

Комисията би желала да добави също, че правото на Европейския съюз в сферата на 
социалната сигурност изрично предвижда, че то не следва да води до ситуация, в която 
дадено лице получава няколко обезщетения от един и същи вид за един и същи период 
на осигуряване (член 10 от Регламент (EО) № 883/2004, преди 1 май 2010 г. – член 12 
от Регламент (ЕИО) № 1408/71). Точно такъв обаче би бил случаят, ако се приемат 
твърденията на вносителката, че периодът на нейната заетост в Германия трябва да се 
зачита за натрупването на пенсионни права не само в Германия, но и в Дания.

Независимо от тези установени в правото на Европейския съюз правила и съгласно 
посочения по-горе факт, че държавите членки са свободни да определят детайлите на 
своите социалноосигурителни системи, държавите членки могат, разбира се, 
едностранно да зачитат периоди, завършени в друга държава членка, за натрупването 
на право на обезщетение. Подобно едностранно зачитане обаче – какъвто очевидно е 
случаят с Дания по отношение на някои периоди, завършени в чужбина и свързани с 
работа в обществен интерес на Дания – е извън обхвата на приложение на правото на 
Европейския съюз и следователно е въпрос от сферата на националното право. 
Следователно исканията на вносителките в това отношение не могат да бъдат 
разглеждани съгласно правото на Европейския съюз.

Заключение

Като се има предвид ясната концепция за координация в сферата на пенсиите за възраст 
и инвалидност, предвидена в правото на Европейския съюз, твърдението на 
вносителките, че по силата на правото на Европейския съюз имат право да получават 
пенсия за инвалидност в пълен размер, не може да бъде подкрепено. Данъчното 
облагане на дохода на вносителката в Дания изглежда съответства на общата 
международна практика в областта на данъчното облагане, а дори и да не беше така, 
Комисията няма право да се намесва в прякото данъчно облагане на пенсиите в Дания, 
тъй като преките данъци не са хармонизирани на равнище ЕС и не е установено 
наличие на дискриминация. Също така фактът, че датските органи не признават за 
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целите на придобиването на право на пенсия периодите на заетост, завършени в 
чужбина, не противоречи на правото на Европейския съюз. Следователно към момента 
петициите не дават основание на Комисията да счита, че е налице неспазване на 
правото на Европейския съюз.

За да внесе правна сигурност в тази връзка, Комисията допълнително ще проучи 
точната класификация на добавката съгласно параграф 27a от Закона за активна 
социална политика (lov om aktiv socialpolitik) и правните последствия от тази 
класификация. Въпреки това, към момента не изглежда, че резултатите от това 
проучване биха имали влияние в случаите на вносителките.

4. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Петиции 595/2010, 799/2010 и 815/2011

Настоящото съобщение дава отговор на новата петиция 815/2011, но също така 
съдържа актуализирана информация относно основното законодателство в областта на 
координацията на социалноосигурителните права, като по този начин допълва 
предишното съобщение на Комисията относно сходните петиции 595/2010 и 799/2010.

Петиция 815/2011

Представената ситуация в петиция 815/2011 може да бъде сравнена с тази на другите 
две вносителки на петиции. Тя е полски гражданин, роден през 1950 г., и пребивава 
постоянно в Дания от юни 1987 г. През март 2007 г. й е предоставена пенсия за 
инвалидност, възлизаща на двадесет и три четиридесети (23/40) от пълния размер на 
датската пенсия за инвалидност. Тя счита, че това противоречи на правото на 
Европейския съюз. Например лице, което придобие право на пенсия за инвалидност на 
двадесет и шест годишна възраст и се е преместило в Дания на осемнадесет, според нея 
би получавало тридесет и шест четиридесети (36/40) от пълния размер на датската 
пенсия за инвалидност. На вносителката на петицията, от друга страна, която се е 
установила в Дания на тридесет и седем годишна възраст, са й предоставени двадесет и 
три четиридесети (23/40) от пълния размер на датската пенсия за инвалидност, макар че 
тя е пребивавала в Дания приблизително двадесет години и следователно над два пъти 
повече от лицето в нейния пример. Според нея това е нелогично и несправедливо.

Вносителката на петицията посочва, че е била осигурявана в Полша в продължение на 
деветнадесет години преди отиването си в Дания. Тя е на мнение, че съгласно принципа 
за сумиране на периоди този период на осигуряване следва да бъде взет предвид от 
датските органи при изчисляването на нейната пенсия за инвалидност.Тя се позовава на 
решението на Съда по дело 236/78 „Fonds national de retraite des ouvriers mineurs 
(FNROM) v Giovanni Mura”1 и на Решение № H6 на Административната комисия за 
координация на системите за социална сигурност2, и по-специално на съображение 2 от 
                                               
1 Дело 236/78 „Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) v Giovanni Mura” [1979 г.]
ECR 1819.
2 Решение № H6 на Административната комисия за координация на системите за социална 
сигурност от 16 декември 2010 г. относно прилагането на някои принципи при сумирането на периоди по 
член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, OВ C 45, 
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него.

В самото начало Комисията би искала да насочи комисията по петиции към своето 
първо съобщение относно петиции 595/2010 и 799/2010.

Комисията по-специално би желала да повтори, че сумирането на периоди и 
изчисляването на пенсията, която ще бъде изплащана от дадена държава членка, са две 
различни неща. Периодите, сумирани съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 883/20041

(преди 1 май 2010 г.: член 45, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1408/712), имат пряко 
отношение само за завършването на минимален необходим период за право на 
обезщетение като такова („придобиване“ на правото), а не за изчисляването на 
конкретния размер на обезщетението. С други думи: съгласно правото на Европейския 
съюз принципът за сумиране на периоди не поражда задължение за дадена държава 
членка да изплаща пенсия за периоди, завършени в друга държава членка. Решение № 
H6 на Административната комисия за координация на системите за социална 
сигурност3, на което се позовава вносителката в петиция 815/2011, не съдържа нищо, 
което може да се тълкува като оспорващо принципа.4

Поради тази причина, доколкото вносителката (подобно на другите две вносителки) е 
на мнение, че завършените от нея периоди в Полша следва да бъдат взети предвид от 
датските органи при определянето на частта от пълната датска пенсия за инвалидност, 
която да й бъде изплащана, това не намира никакво основание в правото на 
Европейския съюз. Комисията посочва – както вече направи в своето първо съобщение 
относно петиции 595/2010 и 799/2010, – че вносителката на петиция 815/2011 най-
вероятно има право и на полска пенсия за инвалидност въз основа на завършените от 
нея в Полша периоди на осигуряване (разбира се, ако отговаря на допълните условия по 
полското право, като наличие на инвалидност). Ако се считаше, че и тези завършени от 
нея в Полша периоди следва да бъдат взети предвид при изчисляването на частта от 
пълната датска пенсия за инвалидност, която да й бъде изплащана, тя реално би имала 
право да получава две отделни пенсии за един и същ период. Това не само че очевидно 
би противоречало на правилото, че правото на Европейския съюз в сферата на 
социалната сигурност не следва да води до ситуация, в която едно лице получава 
няколко обезщетения от един и същи вид за един и същи период на осигуряване (член 
10 от Регламент (ЕО) № 883/2004, преди 1 май 2010 г. – член 12 от Регламент (ЕИО) № 
1408/71), но също така би направило напълно невалидни разпоредбите относно 
                                                                                                                                                  
12.2.2011 г., стр. 5.
1 Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за 
координация на системите за социално осигуряване, OВ L 200, 7.6.2004 г., стр. 1, последно изменен с 
Регламент (EС) № 1244/2010 на Комисията (OВ L 338, 22.12.2010 г., стр. 35).
2 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 28, 30.1.1997 г., стр. 1, последно изменен с Регламент (ЕО) № 592/2008 (OВ 
L 177, 4.7.2008 г., стр. 1).
3 Вж. бележка 1 по-горе.
4 Комисията забелязва, че съображение 2 към Решение № H6 на Административната комисия за 
координация на системите за социална сигурност, на което по-специално се позовава вносителката в 
петиция 815/2011, гласи: „С член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004 е установен принципът на сумиране 
на периоди. Този принцип следва да се прилага по един и същ начин, което включва сумиране на 
периодите, които съгласно националното законодателство единствено се зачитат с оглед придобиване 
на право на обезщетение или увеличаване на размера му.“
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изчисляването на националните обезщетения в член 52 от Регламент (EО) № 883/2004 
(преди 1 май 2010 г.: член 46 от Регламент (ЕИО) № 1408/71), т.нар. „пропорционално 
изчисление“.

Освен това позоваването от страна на вносителката в петиция 815/2011 на решението 
на Съда по дело 236/78 „Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) v 
Giovanni Mura”1 няма отношение към нейния случай. Това решение засяга прилагането 
на правила от законодателството на държавите членки за предотвратяване на 
припокриването на обезщетения от социалното осигуряване, в конкретния случай на 
две пенсии за инвалидност, изплащани за отделни периоди по белгийското и по 
френското право.

Накрая, относно начина, по който се определя частта от пълната датска пенсия за 
инвалидност по датския закон, Комисията ще се позове на описанието, дадено в 
нейното първо съобщение относно петиции 595/2010 и 799/2010. Частта, която се 
присъжда, отговаря на действителния период на пребиваване на въпросното лице в 
Дания от момента на навършване на петнадесетгодишна възраст до началото на 
инвалидността, разделен на четири пети от общата продължителност на периода от 
навършване на петнадесетгодишна възраст до началото на инвалидността. Според този 
механизъм за изчисление очевидно не е определяща абсолютната продължителност на 
периода на пребиваване в Дания, а частта от целия период на „риска“, започващ на 
петнадесетгодишна възраст и завършващ в деня, в който възниква правото на датска 
пенсия за инвалидност, през която въпросното лице пребивава в Дания. Определянето 
на двадесет и три четиридесети (23/40) от пълния размер на датската пенсия за 
инвалидност (при вносителката на петиция 815/2011) очевидно е извършено съгласно 
тези правила. Аналогично на петиции 595/2010 и 799/2010, размерът на нейната датска 
пенсия за инвалидност следователно се основава на завършените от нея в Дания 
периоди (на пребиваване). Комисията повтаря, че това отговаря на основните принципи 
за координирането на социалната сигурност в ЕС в областта на обезщетенията за 
инвалидност, и най-вече на принципа за натрупване на периоди като основание за 
право на обезщетение.

Добавката съгласно параграф 27a от Закона за активна социална политика (lov om aktiv 
socialpolitik)

В своето първо съобщение относно петиции 595/2010 и 799/2010 Комисията посочи, че 
ще проучи допълнително точната класификация на добавката съгласно параграф 27a от 
Закона за активна социална политика (lov om aktiv socialpolitik) и ще се свърже по този 
повод с датските органи.

В самото начало Комисията би искала отново да подчертае, че правото на Европейския 
съюз не задължава държавите членки да предоставят определено ниво на обезщетение. 
Съгласно принципа, че правомощията на Европейския съюз са ограничени до 
координирането на системите за социална сигурност на държавите членки, те са 
свободни до голяма степен да определят нивото на обезщетенията, изплащани съгласно 
тяхното социалноосигурително законодателство. Поради тази причина, доколкото 
вносителките на петициите продължават да твърдят, че правото на Европейския съюз 
                                               
1 Вж. бележка 1 по-горе.
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им дава право на добавка съгласно параграф 27a от Закона за активна социална 
политика (lov om aktiv socialpolitik), изчислена по определен начин или като определена 
обща сума от обезщетения (независимо от комбинацията), за това няма основание в 
правото на Европейския съюз. В тази връзка класифицирането на добавката съгласно 
категориите обезщетения, посочени в Регламент (EО) № 883/2004, е напълно без 
значение.

Разследванията на Комисията установиха, че добавката съгласно параграф 27а от 
Закона за активна социална политика (lov om aktiv socialpolitik) не може да се счита за 
добавка „минимално обезщетение“ съгласно член 58 от Регламент (ЕО) №. 883/2004 
(преди 1 май 2010 г.: член 50 от Регламент (ЕИО) № 1408/71). Наистина, съгласно 
самия текст на разпоредбата, тя се прилага за „минималното обезщетение, определено 
в [това] законодателство [на държавата членка по пребиваване] за осигурителен
период или период на пребиваване, равен на всички периоди, зачитани за изплащане в 
съответствие с тази глава.“ Такова „минимално обезщетение“ следователно може 
логично да съществува само когато законодателството на въпросната държава членка 
предвижда различни суми на обезщетенията за период с определена продължителност. 
Не е такъв случаят при датското законодателство относно пенсиите за инвалидност, 
което предвижда една-единствена сума за обезщетения за период с определена 
продължителност.

Добавката съгласно параграф 27а от Закона за активна социална политика (lov om aktiv 
socialpolitik) се предоставя като добавка към пенсията за инвалидност, която 
действително се получава от въпросното лице, до две различни нива на дохода за 
издръжка, а именно нивото на „първоначална помощ“ (starthjaelp) и по-високото ниво 
на „парична помощ“ (kontanthjaelp). Според информацията, която Комисията е 
получила от датските органи, получаването на право на допълнение според нивото 
„парична помощ“, вместо „първоначална помощ“, се прави при условие, че заявителят 
е пребивавал в Дания общо седем от последните осем години и че през последните 
осем години е упражнявал законна трудова дейност в Дания в продължение на период, 
който като сбор се равнява на заетост при пълен работен ден в продължение на две 
години и шест месеца. Последното изискване ще се прилага едва от лятото на 2013 г. и 
единствено спрямо лица, пристигнали в Дания след лятото на 2006 г. Тези две 
изисквания няма да се прилагат спрямо гражданите на държавите от ЕС/ЕИП, ако те 
имат право на помощ съгласно правото на ЕС, особено в контекста на член 7, параграф 
2 от Регламент (EС) № 492/20111. На практика това би се тълкувало в смисъл, че 
работниците мигранти от ЕС имат право на зачитане на тяхното пребиваване и на 
периодите на заетост в други държави членки като равностойни на пребиваване в 
Дания.

С оглед признаването на периодите на пребиваване и на заетост в други държави 
членки Комисията счита, че тези допълнителни условия за право на добавка според 
нивото „парична помощ“, вместо според по-ниското „първоначална помощ“, не 
противоречат на правото на Европейския съюз.

Комисията счита, че добавката съгласно параграф 27a от Закона за активна социална 
                                               
1 Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно 
свободното движение на работници в Съюза, OВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1.
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политика (lov om aktiv socialpolitik), когато се отпуска според нивото „първоначална 
помощ“ (starthjælp), има характеристиките на специално парично обезщетение без 
плащане на вноски, съгласно посоченото в член 70, параграф 2, буква а), i) и буква б) от 
Регламент (ЕО) № 883/2004. Наистина, тя предоставя допълващо, заместващо или 
спомагателно покритие срещу риска от инвалидност (както е споменато в член 3, 
параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 883/2004) и гарантира на засегнатите лица 
минимален доход за издръжка, като се взема предвид икономическата и социалната 
ситуация в Дания (член 70, параграф 2, буква а), i) от Регламент (ЕО) № 883/2004). По-
високото ниво „парична помощ“ (kontanthjaelp) обаче гарантира повече от минималния 
доход за издръжка, определен общо от датското законодателство (т.е. и в контекста на 
социалното подпомагане въобще) на равнището на „първоначалната помощ“ 
(starthjælp). Освен това добавката се финансира изключително от задължителното 
данъчно облагане по смисъла на член 70, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 
883/2004.

Въпреки това, тъй като добавката съгласно параграф 27a от Закона за активна социална 
политика (lov om aktiv socialpolitik) не е посочена в приложение Х към Регламент (ЕО) 
№ 883/2004, според член 70, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 883/2004 тя не 
може да бъде считана за специално парично обезщетение без плащане на вноски. 
Поради тази причина посочените в член 70, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004 
изключения не се прилагат за нея. Най-важното тук е, че член 7 от Регламент (ЕО) № 
883/2004 се прилага спрямо добавката и че правото на такава добавка следователно не 
може да бъде ограничавано до лицата с обичайно местопребиваване в Дания. По 
мнение на Комисията това на практика означава, че добавката следва да се изплаща и 
на лица, получаващи датска пенсия за инвалидност, но пребиваващи извън Дания.

Комисията иска специално да подчертае, че това заключение – за което тя е съобщила 
на датските органи – няма абсолютно никаква връзка със случаите на вносителките на 
петициите. Те всички пребивават в Дания. Комисията припомня, че тази класификация 
на добавката съгласно параграф 27a от Закона за активна социална политика (lov om 
aktiv socialpolitik) по никакъв начин не означава, че вносителките на петициите биха 
имали право на добавка, изчислена по определен начин или до определена обща сума 
обезщетения (без значение от комбинацията). В тази връзка класифицирането на 
добавката съгласно категориите обезщетения, посочени в Регламент (EО) № 883/2004, е 
напълно без значение.

Заключение

Правото на Европейския съюз не задължава дадена държава членка да плаща пенсия за 
периоди, завършени в друга държава членка. То не изисква от държавите членки и да 
осигуряват обезщетения от определено ниво. Поради тази причина правото на 
Европейския съюз не дава право на вносителките на петициите да получават 
определена обща сума обезщетения (без значение от комбинацията). Следователно 
петициите не посочват ситуация, която да противоречи на правото на Европейския 
съюз.

Комисията счита, че добавката съгласно параграф 27a от Закона за активна социална 
политика (lov om aktiv socialpolitik), според нивото „първоначална помощ“ (starthjælp), 
има характеристиките на специално парично обезщетение без плащане на вноски, както 
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е описано в член 70, параграф 2, буква а), i) и буква б) от Регламент (ЕО) № 883/2004. 
При положение че не е включена в приложение X към Регламент (EО) № 883/2004, 
обаче, тя подлежи на правилата, посочени в Регламент (ЕО) № 883/2004 относно 
обезщетенията за инвалидност, най-важното от които е отмяната на клаузите за 
пребиваване в член 7 от Регламент (ЕО) № 883/2004. Това обаче няма никаква връзка 
със случаите на вносителките на петициите, тъй като те живеят в Дания.

Като обобщение, Комисията стига до заключението, че никоя от трите петиции не 
посочва неправилно прилагане на правото на Европейския съюз. 

Комисията би искала да допълни, че принципите на правото на Европейския съюз 
относно координирането на социалната сигурност, изложени по-горе, както и в първото 
съобщение на Комисията относно петиции 595/2010 и 799/2010, са много 
основополагащи и стоят в самата основа на координирането на социалната сигурност 
на равнище ЕС и следователно едва ли ще се променят в бъдеще.


