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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0902/2012, внесена от Steven Sylvester, с британско гражданство, 
относно износа на помощ за издръжка на лице с увреждания

1. Резюме на петицията

Вносителят страда от сериозни здравословни проблеми. През 2002 г. той е напуснал 
Обединеното кралство, за да се установи в Норвегия (член на Европейското 
икономическо пространство). Получил е противоречива информация от 
министерството на труда и пенсиите и министерството на социалното осигуряване 
относно това, дали има право да продължи да получава своята помощ за издръжка на 
лице с увреждания. Разбира се, не я е получавал. Свързал се е с Advice Europe, Solvit, 
със своя член на британския парламент, когото е помолил е да изпрати случая му до 
парламентарния омбудсман на Обединеното кралство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

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

Вносителят на петицията е гражданин на Обединеното кралство, който е получавал 
помощ за издръжка на лице с увреждания (DLA), обезщетение в брой по болест за лица 
с тежки увреждания, преди да се премести в Норвегия през ноември 2002 г. Той е 
поискал да не се прекъсва изплащането на неговата DLA след преместването, което е 
отказано на основание, че помощта не може да бъде изнасяна в друга държава от ЕС. 

На 18 октомври 2007 г. Съдът на ЕО постанови по Дело C-299/05 (Комисия на 
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Европейските общности/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз)1 , че 
DLA подлежи на изнасяне. Вносителят е поискал възстановяването ѝ през 2010 г., 
което е отказано от органите на Обединеното кралство. Вносителят на петицията е 
кандидатствал за норвежка пенсия за инвалидност през 2010 г., която му е отказана, тъй 
като не отговаря на условието да е работил там три години. Вносителят желае искът му 
относно DLA да бъде приет с обратно действие от 2002 г. насетне.

До преместването си през 2002 г., вносителят е пребивавал в Обединеното кралство и е 
получавал постоянно DLA. Към момента на преместването му през ноември 2002 г. 
DLA се е считал за т.нар. „специално обезщетение, получавано без вноски“. Тези 
обезщетения имат характер както на социално осигуряване, така и на социално 
подпомагане. Когато са включени в Приложение IIa към Регламент (EИО) № 1408/712, 
тези обезщетения не е задължително да бъдат допустими за износ в други държави —
членки на ЕС, или в държави от ЕИП. Регламент (EИО) № 1408/71 се прилага за 
Норвегия посредством Приложение VI към Споразумението за Европейското 
икономическо пространство3.

В решението си от 18 октомври 2007 г. по Дело C-299/05, Съдът на ЕО приема искането 
на Комисията да отмени вписването на помощите за издръжка на лица с увреждания в 
Приложение IIa от Регламент (EИО) № 1408/71. Впоследствие правителството на 
Обединеното кралство приема, че помощите за издръжка на лица с увреждания са 
обезщетение в брой по болест, допустимо за износ в други държави — членки на ЕС. 
Съобщено е, че за хора, които се загубили правото да получават DLA поради 
преместване в друга държава членка не по-рано от март 2001 г. и преди 18 октомври 
2007 г., изплащането на тези обезщетения ще се разглежда по същия начин, както след 
18 октомври 2007 г., стига да са били изпълнени другите съответни изисквания за 
допустимост на националното право и правото на ЕС към датата на искането за 
възстановяване и през целия период, през който искането е било отказано.

Когато вносителят е подал искане за възстановяване на DLA през 2010 г., то е било 
отказано от органите на Обединеното кралство на основание, че вносителят не е 
отговарял на изискванията на националното социално осигуряване (National Insurance), 
които дават право да се иска обезщетение по болест, през целия период, през който 
DLA не е било отпускано. Причините за отказа са, че вносителят не е получавал 
държавна пенсия, обезщетение за дългосрочна нетрудоспособност или загуба на 
близък, когато е напуснал Обединеното кралство. Освен това той не е осигурен в 
Обединеното кралство, нито има член от семейството, който да е осигурен там.

На основата на информацията, предоставена от вносителя, Комисията има някои 
колебания дали да приеме аргументите на органите на Обединеното кралство. В края на 
краищата, ако органите на Обединеното кралство не бяха прекратили постоянното 

                                               
1 Дело C-299/05 (Комисия на Европейските общности/Европейски парламент, Съвет на Европейския 
съюз), [2007 г.] Сборник, стр. I-8695.
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 149, 5.7.1971 г., стр. 2, последно изменен с Регламент (ЕО) № 592/2008 (OВ L 177, 
4.7.2008 г., стр. 1).
3ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3; и официални вестници на държавите от ЕАСТ.
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изплащане на DLA към вносителя след преместването му през 2002 г., Обединеното 
кралство все още щеше да бъде компетентната държава за изнасяне на тези 
обезщетения в брой по болест и правото на Обединеното кралство нямаше да престане 
да се прилага. Случаят не би бил такъв само ако норвежкото законодателство е станало 
приложимо за вносителя съгласно правилата относно приложимото законодателство в 
член 13 от Регламент (EИО) № 1408/71. Съдът на ЕО в своето решение по Дело C-
276/96 (Kuusijärvi)1 постановява, че „фактът, че законодателството на държава 
членка обвързва правото на лице, което е прекратило всяка професионална дейност на 
нейна територия и което по този начин вече не отговаря на условията по член 13, 
параграф 2, буква а) от Регламент № 1408/71, да бъде или остане обхванато от 
социалноосигурителната схема на тази държава членка с условието да пребивава на 
нейна територия, не обезсилва практическото действие на член 13, параграф 2, буква 
е) от регламента и не изключва това лице от обхвата на прилагане на всички правни 
норми за социална сигурност, по-конкретно тези по силата на Регламент № 1408/71“.

Член 13, параграф 2, буква е) от Регламент (EИО) № 1408/71 определя стълкновителна 
норма за лица, които не упражняват (или вече не упражняват) професионална дейност. 
Съгласно тази норма, „лице, за което престане да бъде приложимо 
законодателството на дадена държава членка, без за него да стане приложимо 
законодателството на друга държава членка в съответствие с някое от правилата 
по предходните алинеи или в съответствие с предвидените в членове 14 до 17 
изключения или особени разпоредби, е субект на законодателството на държавата 
членка, на чиято територия пребивава единствено съгласно разпоредбите на това 
законодателство“.

В момента на преместването му в Норвегия през 2002 г. законодателството на 
Обединеното кралство на практика е престанало да се прилага за вносителя, тъй като 
той вече не е получавал никакво обезщетение от Обединеното кралство, което да 
съставлява истинска връзка със системата за социална сигурност на Обединеното 
кралство. Ако никакво друго законодателство не е станало приложимо за вносителя, 
той е попаднал в обхвата на законодателството на държавата члена на пребиваване. От 
един от документите, които вносителят е приложил към петицията, следва, че той е 
получавал за определен период време норвежки обезщетения за рехабилитация. Така 
вносителят е поискал и получил обезщетения в брой по болест от държавата членка на 
пребиваване, след като се е установил там. 

В писмото си от 19 май 2011 г. Кралското министерство на труда е информирало 
вносителя, че няма право на пенсия за увреждане, тъй като неговият норвежки 
осигурителен период не отговаря на изискването съответното лице да е било 
осигурявано през трите последни години, преди да настъпи увреждането. Вносителят 
няма и завършен осигурителен период по законодателството на Обединеното кралство, 
който би могъл да се вземе предвид за целите на придобиване на право на пенсия за 
увреждане по член 45 от Регламент (EИО) № 1408/71.

Макар в петицията да не е обяснено защо периодите на осигуряване в Обединеното 
кралство не е било възможно да се включат, Комисията би желала да посочи следното. 

                                               
1  Дело C-275/96 (Kuusijärvi) [1998] Recueil I-3419, параграф 32.
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По член 45 от Регламент (EИО) № 1408/71 компетентната институция е задължена при 
необходимост да вземе предвид периоди на осигуряване или пребиваване, завършени 
по законодателството на всяка друга държава членка, по същия начин, както ако те са 
били завършени по нейното собствено законодателство. Държава членка има право да 
налага минимален период на плащане на вноски за придобиване на право на пенсия, 
предвиден по националното законодателство, и да определя естеството и 
ограниченията на осигурителните периоди, които могат да се вземат предвид за тази 
цел, при условие че съгласно член 45 от Регламент № 1408/71 периоди, завършени 
съгласно законодателството на всяка друга държава членка, се вземат също предвид за 
отпускането на тези обезщетения, при същите условия, както ако са били завършени по 
националното законодателство1. В подобна система е присъщо това, условията за 
определяне на периодите на заетост или осигуряване да се различават в зависимост от 
държавата членка, в която е работило съответното лице. Тези условия съгласно член 1, 
буква с) от Регламент № 1408/71 се определят изключително от законодателството на 
държавата членка, по което са били завършени въпросните периоди.

Ако завършените в Обединеното кралство периоди на осигуряване са периоди на 
пребиваване, докато за норвежката пенсия за увреждане се вземат предвид единствено 
периоди на заетост, това само по себе си не представлява по-необлагодетелствано 
третиране на работници мигранти.  Като се имат предвид различията между 
законодателството за социална сигурност, които не са отстранени от разпоредбите за 
координиране, преместването от една в друга държава членка може да бъде повече или 
по-малко изгодно за осигуреното лице.

Заключение

Регламент (EИО) № 1408/71 определя задължителна система на стълкновителни норми, 
които определят кое законодателство е приложимо за лице, което се намира в 
трансгранична ситуация.

По Регламент (EИО) № 1408/71 законодателството на държавата членка на пребиваване 
би могло да стане приложимо само ако законодателството на държавата членка, по 
което лицето е било покрито преди това, престане да се прилага. Вносителят на 
практика е бил субект на законодателството за социална сигурност на своята държава 
членка на пребиваване и се е възползвал от тази социалноосигурителна система, след 
като е установил местопребиваването си в тази държава членка. Фактът, че той може да 
има или да няма право на други обезщетения за социална сигурност съгласно тази 
система, е въпрос, по който решение взема националният законодател, стига 
мигриращото лице да не е третирано по-неблагоприятно.

                                               
1 Дело C-306/03 Salgado Alonso [2005] Recueil I-705,  параграф 31.


