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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0546/2011, внесена от Danilo Mortara, с италианско гражданство, 
относно неизпълнение на изискванията съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 
от 29 април 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, италиански гражданин, който живее в Белгия, е бил осигурен 
като самостоятелно заето лице в Италия (за период от 737 седмици) и в Белгия (за 
период от 390 седмици). Италианските вноски са били платени частично към INPS и 
частично – към Фондация Enasarco. INPS изплаща пенсията на вносителя от 1 май 
2006 г., но Enasarco отказва да я изплаща на основание, че вноските не са били правени 
достатъчно дълго време, като същевременно отказва да възстанови вноските, които са 
били правени напразно. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

По правило законодателството на ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социално осигуряване. Правото на Съюза 
не ограничава правомощията на държавите членки да организират своите 
социалноосигурителни схеми и че предвид отсъствието на хармонизация на равнище на 
Съюза именно законодателството на всяка държава членка следва да установи условията, 
при които се предоставят социалноосигурителни обезщетения, размера на тези 
обезщетения и срока, за който те се предоставят. Въпреки това при упражняването на 
своите правомощия държавите членки трябва да спазват правото на Съюза и по-специално 
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разпоредбите на Договора относно свободата на движение на работници и свободата на 
всеки гражданин на Европейския съюз да се придвижва и пребивава на територията на 
държавите членки, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004. Това право 
установява общи правила и принципи, които трябва да бъдат разглеждани от всички 
национални органи при прилагането на националното право. Тези правила гарантират, че 
прилагането на различните национални законодателства е в съответствие с основните 
принципи на равно третиране и недопускане на дискриминация. 

Комисията се свърза с италианския член на Административната комисия за координацията 
на системите за социална сигурност. Според техния отговор от 20 декември 2011 г. 
италианските органи считат, че тъй като същите осигурителни периоди не са завършени по 
белгийската схема, ENASARCO не е била в състояние да прибави периодите, които вече са 
взети предвид по общата схема, с оглед на недостига на изискваните вноски. Италианските 
органи посочват, че вносителят на петицията е можел да прибави белгийските 
осигурителни периоди по общата схема, като по този начин си гарантира правото на 
пенсия от INPS, която все още се изплаща.

По отношение на искането за възстановяване на вноските, платени на ENASARCO, за 
които не се отпуска пенсия, италианските органи считат, че тъй като това е спомагателна 
схема, основаваща се на принципа на солидарност между осигурените лица, тя не 
предвижда възстановяване на направените вноски. 

Регламент (ЕО) № 883/2004 се прилага за всички граждани на дадена държава — членка на 
ЕС, които понастоящем са или които са били обхванати от законодателството в областта на 
социалното осигуряване на една от държавите на ЕС, както и членовете на техните 
семейства и наследниците им. Съгласно член 1, буква л) терминът „законодателство“ не 
включва договорните разпоредби, „освен тези, които служат за изпълнение на 
задължение за осигуряване, произтичащо от законовите или подзаконовите разпоредби, 
посочени в предишната алинея, или ако те са били обект на решение на публичните 
власти, което им придава задължителен характер или разширява приложното им поле, 
при условие че съответната държава членка уведоми с декларация за това председателя 
на Европейския парламент и председателя на Съвета на Европейския съюз. Подобни 
декларации се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз“.

Според информацията, предоставена от италианските органи, пенсионният фонд 
ENASARCO се регулира от колективен трудов договор на търговски агенти и 
представители. Определянето на пенсионните обезщетения, предоставяни от пенсионния 
фонд ENASARCO и условията по тях не произтичат от националните закони и 
подзаконови актове, а от текста на колективния трудов договор. Освен това няма 
декларация, която да отнася тази схема в рамките на приложното поле на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004. Поради това пенсионният фонд ENASARCO може да се разглежда като 
професионална схема, която не попада в обхвата на настоящия регламент. 

По отношение на професионалните пенсионни схеми следва да се отбележи, че 
понастоящем Комисията проучва потенциалните действия в тази област. Както е посочено 
в Бялата книга на Комисията относно „Програмата за адекватни, сигурни и устойчиви 
пенсии (COM(2012)0055 окончателен)“, публикувана на 16 февруари 2012 г., през 2012 г. 
Комисията ще направи оценка на възможността за разширяване на приложното поле на 
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Регламент (ЕО) 883/2004 по отношение на някои професионални схеми. В Бялата книга 
също така се съобщава, че през 2012 г. Комисията, в тясно сътрудничество със Съвета и 
Европейския парламент, ще възобнови работата по Директивата относно подобряване на 
преносимостта на допълнителните пенсионни права, като определи минималните 
стандарти за придобиване и запазване на допълнителните пенсионни права. 

По отношение на отказа на ENASARCO да възстанови вноските, направени от вносителя 
на петицията, може да се направи позоваване на решение на Европейския съд по правата 
на човека (ЕСПЧ) от 3 март 2011 г. по дело 57028/00, Klein срещу Австрия. Този случай се 
занимава с отказа на Виенската камара на адвокатите да предостави на адвоката г-н Klein 
пенсия за старост, след като той е загубил правото си да практикува и е внасял вноски 
определен брой години. Съдът счете, че осигурителният стаж към схемата за пенсионно 
осигуряване при старост, основаващ се на задължителното членство в професионална 
организация по време на упражняване на дадена професия, може да породи законното 
очакване за получаване на пенсионни обезщетения в момента на пенсиониране и по този 
начин представлява собственост по смисъла на член 1 от Протокол № 1. Отказът за 
отпускане на пенсия представлява намеса в правото на г-н Klein спокойно да се възползва 
от своята собственост.

Заключение

Решението на ENASARCO да отхвърли молбата за пенсия, подадена от вносителя на 
петицията и да не се прибави пенсионните вноски, направени в Белгия, е в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 883/2004. Поради това Комисията не е могла да открие каквото и да 
било нарушение на правото на ЕС. 

Въпреки това на вносителят на петицията се препоръчва да търси своите права съгласно 
Европейската конвенция за защита на правата на човека. 


