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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1401/2011, внесена от Ingeborg Munker, с австрийско гражданство, 
относно прехвърлянето на нейните пенсионни права от Австрия в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е придобила пенсионни права за период от 69 месеца в 
Австрия през 60-те години, преди да се премести в Германия, където живее и работи 
оттогава. След като се е пенсионирала, тя се е надявала да получи пенсия от Австрия 
въз основа на времето, през което е работила там, или тези месеци да бъдат добавени 
към германската й пенсия. Тя обаче е била информирана от австрийските органи, че не 
й достигат 12 месеца, за да получи право на пенсия. Получила е предложение да закупи 
тези права, но тя не може да си го позволи финансово. Вносителката на петицията е 
отправила искане да й бъдат възстановени направените от нея вноски, което й е било 
отказано. Тя се пита дали това положение отговаря на правото на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 Април 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 Юни 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 
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обаче държавите членки трябва да спазват правото на Съюза и по-специално 
разпоредбите на Договора относно свободното движение на работници, който 
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 вносителката на петицията следва да се 
посочи, че за да се определи дали вносителката на петицията има право на пенсия за 
старост в Австрия, следва да се вземе предвид съвкупността от периодите, през които 
тя е извършвала трудова дейност в Австрия и Германия. При все това е възможно 
съвкупността от тези периоди да не отговаря на минималния трудов стаж, който се 
изисква от австрийското законодателство за предоставяне на правото на пенсия. Въз 
основа на информацията, предоставена от вносителката на петицията, не е възможно да 
се определи дали случаят е такъв.

По отношение на възможността за възстановяване на вноските, изплатени от 
вносителката на петицията на австрийската система за социална сигурност, следва да се 
отбележи, че правилата на ЕС за координация между държавите членки не предвиждат 
задължение от страна на националните органи за възстановяване на вноски в рамките 
на пенсионните схеми. Съответно всяка държава членка определя сама как да регулира 
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възможностите за възстановяване на вноски, изплатени в пенсионни схеми.

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

Въз основа на информацията, предоставена от вносителката на петицията, не е 
възможно да се определи дали е спазено правото на Съюза. Комисията ще се свърже с 
компетентните австрийски органи и ще преразгледа петицията въз основа на 
получената информация.

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 27 ноември 2012 г.

На 10 юли 2012 г. беше извършена консултация с компетентните австрийски органи с 
цел да се изясни правото на вносителката на петицията на пенсия в Австрия. В писмо 
от 25 юли 2012 г. австрийските органи потвърдиха пред Комисията, че на вносителката 
не достигат 12 месеца на плащане на вноски, за да получи правото на пенсия в Австрия. 
Австрийските органи посочват, че австрийската система за социално осигуряване не 
предвижда възстановяването на вече изплатени вноски. Австрийската система за 
социално осигуряване се основава на принципа на солидарност и съгласно действащото 
законодателство вече изплатените вноски нито могат да се прехвърлят в друга държава, 
нито да се възстановяват на гражданите, които продължават да живеят в Австрия.

Заключение

Информацията, предоставена от австрийските органи, указва, че минималният трудов 
стаж, който се изисква от австрийското законодателство за предоставяне на правото на 
пенсия (15 години), не е достигнат в случая на вносителката на петицията след 
изчисляване на съвкупността от периодите, през които тя е извършвала трудова 
дейност в Австрия и Германия.

Ето защо информацията, предоставена от вносителката на петицията на комисията по 
петиции, включително когато тя се оценява в светлината на информацията, 
предоставена пряко от компетентните австрийски органи на Комисията, не дава 
основания да се счита, че е налице неправилно прилагане на правото на Европейския 
съюз.


