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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0951/2012, внесена от Josef Müllejans, с германско гражданство, 
относно проблеми с неговите пенсионни плащания и медицинска 
застраховка в Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е германски гражданин, който живее в Нидерландия, но 
никога не е работил там. Той получава пенсия от Германия, а след навършване на 65-
годишна възраст и малка пенсия за старост от Нидерландия в размер на 36 евро. 
Поради изменение на нидерландското законодателство, от 2006 г. вносителят на 
петицията е трябвало да си направи медицинска застраховка в Нидерландия. Това му 
струва 125 евро на месец, 5 % от неговата германска пенсия за осигуряване на грижи и 
22,25 % от германската му пенсия за застраховка за медицински грижи. Вносителят на 
петицията не счита това за „социално“. Той твърди, че съгласно решението Nikula 
държавата по пребиваване на пенсионер от друга държава членка не може да събира от 
него такси за медицински застрахователни премии, надхвърлящи пенсията, която 
пенсионерът получава от своята държава по пребиваване.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Комисията вече имаше възможност да разгледа подробно твърденията на вносителя и 
стигна до заключение в предишната кореспонденция, че жалбата му не сочи 
неправилно прилагане на правото на Европейския съюз. Комисията уведоми вносителя 
на петицията за резултатите от своя анализ на жалбата му с писма от 5 юли 2010 г., 19 



PE506.295v01-00 2/3 CM\929991BG.doc

BG

април 2011 г. и 29 ноември 2011 г.

В самото начало Комисията би искала да подчертае, че законодателството на 
Европейския съюз, по-специално член 48 от ДФЕС и Регламент (ЕО) № 883/20041, 
предвижда координация, а не хармонизация, на законодателството на държавите 
членки. Това означава, че всяка държава членка остава свободна да определя 
характеристиките на своята собствена система за социално осигуряване, включително 
какви обезщетения да се предоставят, условията за тяхното получаване, как се 
изчисляват тези обезщетения и колко вноски следва да бъдат внесени. 
Законодателството на ЕС, по-специално Регламент (ЕО) № 883/2004, установява общи 
правила и принципи, които трябва да се съблюдават от всички национални органи при 
прилагане на националното право.

Въпреки че по силата на Регламент (ЕИО) № 1408/712 здравноосигурителните вноски 
на пенсионерите бяха ограничени от размера на пенсията, която съответното лице 
получава от държавата, събираща вноските, съответната разпоредба на член 30, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 не съдържа такова ограничение.

Причината да не бъде повторно въведено ограничението, определено от член 33 на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71, може да доведе до ситуация, при която, поради 
минимален размер на пенсията, вноските могат да бъдат намалени до незначителна 
сума, като въпреки това компетентната държава членка е длъжна да осигури пълно 
покритие на здравното осигуряване.

Подобно предимство не беше оправдано и освен това създаде неравенство между 
пенсионерите, получаващи пълната или основната част от пенсията си от 
компетентната държава членка (и които трябваше да плащат пълните вноски), и тези, 
получаващи само малка част от своята пенсия от тази държава (и чиито вноски бяха 
значително намалени).

Следователно член 30, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 883/2004 премахва такова 
неравенство, като предвижда, че вноските трябва да се удържат не само от пенсията, 
получавана от държавата членка, събираща вноските, но – ако е необходимо – и от 
пенсии, получавани от други държави членки.

Вноски за болест, майчинство и съответните обезщетения за гледане на малко дете от 
бащата, които могат да бъдат наложени от Нидерландия съгласно член 30 от Регламент 
(ЕО) № 883/2004 следователно могат да се удържат не само от пенсията, получавана от 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация 

на системите за социално осигуряване, ОВ L 200, 7.6.2004 г., стр.1 (Поправка), последно изменен с 
Регламент (ЕС) № 465/2012 (OB L 149, 8.6.2012 г., стр. 4) и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, OB L 284, 30.10.2009 
г., стр. 1, изменен с Регламент (ЕС) № 465/2012 на Комисията (OB L 349, 19.12. 2012 г., стр. 45).

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).
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държавата членка, събираща вноските, но – ако е необходимо – и от пенсии, 
получавани от други държави членки.

Пенсионер, за когото се прилага член 30 от Регламент (ЕО) № 883/2004, не следва да 
бъде в по-неблагоприятно положение от гражданин на въпросната държава членка, 
който получава подобен общ размер на пенсията от тази държава. От вносителя на 
петицията следователно не може да се изисква да плаща по-големи вноски от 
нидерландски гражданин, който получава същия размер на пенсията (изчислен като 
сума от германската и нидерландската пенсия).

Комисията е наясно, че в някои ситуации пенсионер може да бъдат поставен в по-
неблагоприятно положение, когато той или тя се премести от държава членка, в която 
здравноосигурителните вноски са по-високи. Въпреки това, предвид несъответствията 
между законодателството в областта на социалното осигуряване на държавите членки, 
които не са преодолени чрез разпоредбите за координация, преместването от една 
държава членка в друга може да бъде повече или по-малко благоприятно за 
осигуреното лице по отношение на вноските1.

Заключение

Информацията, представена от вносителя на комисията по петиции, дори когато тя се 
оценява в светлината на информацията, по-рано представена от него на Комисията, не 
сочи за неправилно прилагане на правото на Европейския съюз.

                                               
1 Вж. по аналогия дело C-137/11 (Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) [2010], все още 

непубликувано, параграф 52, дело C-208/07 (von Chamier-Glisczinski) [2009] ECR I-6095, параграфи 84 и 
85, дело C-211/08 (Комисията срещу Испания) [2010] ECR I-5267, параграф 61, и съединени дела C-
393/99 и C 394/99 (Hervein и др.) [2002], ECR I-2829, параграфи 50–52.


