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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0840/2012, внесена от Anli Heuser-He и Liangchung Yu, с 
германско гражданство, подкрепена от 84 подписа, относно китайските 
пенсии за германски граждани от китайски произход

1. Резюме на петицията

Вносителите посочват, че Европейският съюз работи заедно с министерството на 
социалните въпроси на Китайската народна република върху система за социални 
обезщетения за Китай. Преди да пристигнат в Европа и да получат германско 
гражданство, много от вносителите на петицията и подкрепящите я с подписите си, 
които са от китайски произход, са работили в китайски предприятия или за китайското 
правителство. Въпреки това те нямат право на пенсия за годините, през които са 
работили в Китай. Китайското правителство отказва да признае техните заявления за 
пенсии на основание, че те вече не са китайски граждани и са напуснали страната. 
Вносителите на петицията твърдят обаче, че по силата на споразумения на ООН Китай 
има задължение да признае пенсионните им права. Тъй като много от тях са получили 
твърде малки пенсионни права в Европа (Германия), условията им на живот ще бъдат 
несигурни, когато достигнат края на професионалния си живот. Вносителите молят за 
помощ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Наблюдения на Комисията
Правото на Европейския съюз като цяло се прилага единствено на територията на 
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държавите — членки на ЕС. По-конкретно, регламентите на ЕО с номера 883/2004 и 
987/2009 относно координирането на системите за социално осигуряване обхващат 
единствено случаи с трансгранично измерение в рамките на ЕС. По същество те не 
засягат отношенията на дадена държава членка по въпросите на социалното 
осигуряване с трета държава — като например Китай.

Държавите членки разполагат с компетенции за сключване на двустранни 
споразумения по въпросите на социалното осигуряване с трети държави с цел да се 
гарантира, че лицата, придобили социални права (включително пенсионни права) в 
трета държава, не губят тези права при преместването си в държавата от ЕС. Това обаче 
зависи от волята на третата държава да сключи такова двустранно споразумение и да 
включи в обхвата му прехвърлянето на пенсионните права. Според Комисията 
Германия е единствената страна от ЕС, която понастоящем има двустранно 
споразумение с Китай. Въпреки това изглежда, че това споразумение не обхваща 
прехвърлянето на пенсии.

В своето съобщение относно външното измерение на координацията на социалната 
сигурност в ЕС, прието на 30 март 2012 г. (COM(2012)0153 окончателен)1 Комисията 
призовава към подобрено сътрудничество между държавите членки в двустранните им 
преговори с трети държави относно координирането на социалното осигуряване. Тъй 
като няколко държави членки са започнали двустранни преговори с Китай, Комисията 
улеснява обмена между тези страни, така че те, ако желаят, да могат да си сътрудничат 
в своите отношения с Китай.

Проектът на реформа на социалното осигуряване между ЕС и Китай, към който 
вносителите на петицията се отнасят, не разгледа въпроса за пренасянето на пенсионни 
права между държавите — членки на ЕС, и Китай.

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7549&langId=en.


