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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0688/2011, внесена от Valeriu Costea, с румънско гражданство, 
относно изчисляването на пенсионни права

1. Резюме на петицията

Вносителят обяснява, че е работил в Румъния в продължение на почти 22 години, преди 
да се премести в Испания през 2001 г., където е работил до 2009 г., когато се е разболял 
и е категоризиран с инвалидност от 55 %. Румънският национален пенсионен фонд не 
признава неговия процент на инвалидност и отказва да му присъди дължимите 
общностни пенсионни права поради неспазването на изискването за плащане на 
пенсионни вноски за срок от минимум 35 години, постановено от румънското 
правителство. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

По правило законодателството на ЕС в областта на социалната сигурност предвижда 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социална сигурност. Правото на 
Съюза не ограничава правомощията на държавите членки да организират своите схеми 
за социална сигурност и предвид липсата на хармонизация на равнището на Съюза 
именно законодателството на всяка държава членка следва да установи условията, при 
които се предоставят престации в рамките на социалната сигурност, размера на тези 
престации и срока, за който те се предоставят. При упражняването на това правомощие 
обаче държавите членки трябва да спазват правото на Съюза и по-специално 
разпоредбите на Договора относно свободното движение на работници, който 
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предвижда свободата на всеки гражданин на Европейския съюз да се придвижва и да 
пребивава на територията на държавите членки, и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
883/2004, който установява общи правила и принципи, които всички национални 
органи трябва да спазват при прилагането на националното право. Тези правила 
гарантират, че прилагането на различните национални законодателства е в 
съответствие с основните принципи на равно третиране и недискриминация. 

По-конкретно по отношение на пенсиите за старост, както се предвижда в глава 5 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004, тези правила могат да се обобщят, както следва (за 
застрахователни периоди или периоди на пребиваване под една година се прилагат 
различни правила):

 Във всяка държава членка, в която даден гражданин е бил осигуряван, 
осигурителното му досие се съхранява до достигане от това лице на пенсионна 
възраст. С други думи, изплатените осигурителни вноски нито се прехвърлят в 
друга държава членка, нито се изплащат на гражданина, ако той не се осигурява 
вече в тази държава членка.

 Всяка държава членка, в която даден гражданин е бил осигуряван, ще трябва да 
изплаща пенсия за старост, когато съответното лице достигне пенсионна възраст. 
Например ако гражданинът е работил в три държави членки, той ще получава три 
отделни пенсии за старост, след като достигне пенсионна възраст.

 Пенсията се изчислява в съответствие с осигурителното досие в тази държава 
членка. Размерът на сумата, получавана от всяка държава членка, ще зависи от 
продължителността на периода, през който съответното лице е било осигурявано в 
съответната държава. 

Правилата на ЕС изискват от всяка държава членка на ЕС да отчита осигурителните 
данни от други държави за гражданите, ако това е необходимо за покриване на 
минималния брой години за получаване на пенсия в нея.

Съответно по отношение на оплакването на вносителя на петицията следва да се 
посочи, че за да се определи дали вносителят на петицията има право на пенсия за 
старост в Румъния, следва да се вземе предвид съвкупността от периодите, през които 
тя е извършвала трудова дейност в Румъния и Испания. При все това е възможно 
съвкупността от тези периоди да не отговаря на минималния трудов стаж, който се 
изисква от румънското законодателство за предоставяне на правото на пенсия. В 
настоящия случай, въз основа на предоставената от компетентните румънски органи 
информация с писмо от 18 юни 2012 г. след консултация от Комисията, е видно, че не е 
изпълнено изискването от румънското законодателство за плащане на пенсионни 
вноски за срок от минимум 35 години. Вносителят е внасял общо вноски в Испания и 
Румъния за период от около 31 години.  

Схемите за инвалидност на държавите членки се различават значително. Въпреки това 
в много държави членки, пенсиите за инвалидност се изчисляват  по начин подобен на 
този за изчисляването на пенсиите за старост, тоест размерът на пенсията за 
инвалидност зависи от продължителността на осигурителния период.  Такъв тип схема 
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се прилага в Румъния (членове 44-46 от Регламент (ЕО) №883/2004). 

По отношение на оплакването на вносителя относно непризнаването от страна на 
румънските органи на степента на инвалидност, определена от Испания, следва да се 
отбележи че определянето на степента на инвалидност е установено в националното 
законодателство и между националните критерии са налице значителни разлики.  
Единствено в малък брой специални случаи решението на дадена институция би било  
задължително за институциите на всички останали засегнати държави.  Това са случаи, 
при които е налице съответствие между законодателствата на засегнатите държави 
членки относно условията за определяне на степента на инвалидност, както са 
установени в приложение VІІ на Регламент (ЕО) № 883/2004. Подобно съответствие 
липсва между испанското и румънското законодателство.  Следователно румънските 
органи не са задължени да признаят степента на инвалидност, предоставена от 
испанските органи на вносителя. 

Допълнителна информация относно координацията на системите за социална сигурност 
може да се открие: 

 на сайта на Комисията: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en; 
 в публикацията „Разпоредби на ЕС относно социалната сигурност – Вашите права, 

когато се движите в рамките на Европейския съюз – Актуализирана версия за 
2010 г.“ на адрес: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1

 чрез справка в брошурата относно координацията на пенсиите на адрес: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6591&visible=1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информацията, предоставена от вносителя на комисията по петиции, дори и когато тя 
се оценява в светлината на информацията, предоставена от компетентните румънски 
органи директно на Комисията, не показва неправилно прилагане на правото на 
Европейския съюз.


