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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0657/2009 , внесена от Антониу Вихналек, с румънско гражданство, 
относно отказа на румънския орган да изплаща пенсия, придобита в 
Румъния на получател, който пребивава в Германия

1. Резюме на петицията

Преди да се премести да живее в Германия през 1991 г., вносителят на петицията е
работил в Румъния. Той се оплаква от това, че румънският орган отказва да превежда 
неговата пенсия по банковата му сметка в Германия. Дори германският пенсионен 
орган е писал на румънските си партньори по този въпрос, но без резултат. Вносителят 
се обръща за помощ, за да бъде задължен румънският орган да изпълни задълженията 
си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 септември 2009 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Изплащането на социални помощи в трансграничните случаи се извършва в 
съответствие с член 88 от Регламент 1408/711 и член 53, параграф 1 от Регламент 
574/722 и по реда, предвиден в приложение 6 към Регламент 574/72.1. Румъния следва 

                                               
1 Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално 
осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, ОВ 
L 149 от 5.7.1971 г., стр. 2
2 Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. за определяне на реда за прилагане на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, 
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да прилага режима на пряко плащане в съответствие с разпоредбите на приложение 62.

Въпреки че е обичайно компетентната институция за изплащането на пенсия в една 
държава членка да плаща пенсията на лицето, пребиваващо в друга държава членка, 
директно по банковата му сметка в тази държава членка на пребиваване, член 88 от 
Регламент 1408/71 предвижда паричните преводи от една държава членка в друга да се 
извършват съгласно разпоредбите на съответните действащи споразумения между 
заинтересованите държави-членки. Следва да се отбележи, че където няма в сила 
такива споразумения между две държави членки, то компетентният орган, по всеобщо 
съгласие, следва да определи необходимите мерки за осъществяване на такива преводи.

Настоящите правила за изплащане на социални помощи в друга държава членка са 
установени в началото на 70-те години на 20 в. Настоящите правила за изплащане на 
социални помощи в друга държава членка са установени в началото на 70-те години на 
20 в. Въпреки че днес нормалният начин за трансгранично изплащане на помощи е чрез 
международен банков превод, ако дадена държава членка е посочила в приложение 6 
към Регламент 574/72, че ще използва пряко плащане, становището на Комисията е, че 
държавата членка остава свободна да определи начините на плащане, доколкото тези 
начини не са неуместни и не създават пречка за свободното движение (например 
плащането може да се извършва посредством чек).

В миналото Комисията вече е получила две подобни петиции3 и е осъществила контакт 
с румънския орган с цел да се изясни въпросът. И двата случая бяха разрешени, като 
румънският орган изплати пенсиите по банковите сметки на вносителите на петициите 
в Германия след намеса от страна на Комисията. Службите на Комисията бяха 
неведнъж уверявани от компетентния румънски орган, че ще гарантира в бъдеще 
изплащането на пенсии в Германия да се извършва, при условие че заинтересованото 
лице предостави цялата необходима информация чрез компетентната институция на 
държавата членка, в която пребивава.

Комисията препоръчва на вносителя на петицията отново да се свърже с компетентната 
институция в държавата членка, в която пребивава. Компетентните органи на 
държавите-членки ще влязат в контакт, ще предоставят на вносителя на петицията 
информация относно неговите права и задължения и ще разрешат проблема в духа на 
взаимното сътрудничество (член 84 от Регламент 574/72).

Комисията също така ще установи контакт с румънския орган, с цел да се увери, че 
повече не съществува проблем с прякото изплащане на пенсии, както вече беше 
съобщено от румънския орган по-рано тази година.

4. Отговор на Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.
                                                                                                                                                  
самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, ОВ 
L 74, 27.3.1972 г., стр. 1.
1 Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. за определяне на реда за прилагане на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, 
самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, ОВ 
L 74, 27.3.1972 г., стр. 1.
2 Приложение 6 към Регламент 574/72 – буква V.  РУМЪНИЯ Директно плащане.
3 Петиции № 0776/2007, внесена от Михаил Дан Лазар, и № 599/2008, внесена от И М Козцин.
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От последното съобщение на тази тема Комисията неколкократно осъществи контакт с 
румънските органи и поиска да бъде извършено проучване по повод жалбата. 
Комисията беше уведомена, че вносителят на петицията не получава пенсия по общата 
законно установена схема, а получава военна пенсия, която му е отпусната по 
пенсионната схема на румънското Министерство на отбраната. Тъй като тази 
пенсионна схема е независима от общата схема и не съществува процедура за трансфер 
на пенсията в друга държава членка, румънското Министерство на труда, семейството 
и социалната закрила се е намесило на министерско равнище, за да разреши проблема.

След осъществените контакти Министерството на отбраната е започнало процедура по 
сключване на споразумение с банка, с цел пенсионният трансфер да бъде осъществен в 
ЕС. Комисията беше информирана накрая, че румънската военна пенсия на вносителя 
на петицията се изплаща по банковата му сметка в Германия, считано от юни 2010 г. 
Следователно въпросът е разрешен според желанията на вносителя на петицията.

5. Отговор от Комисията (REV. II), получен на 27 март 2013 г.

Вносителят на петицията се е свързал с комисията по петиции отново през май 2012 г. и 
се е оплакал, че неговата румънска военна пенсия е била намалена и че не е бил 
произведен в чин полковник в Румъния. Той твърди, че за последните 5 месеца е 
получил сумата от 2 080.38 евро, а на практика е трябвало да получи 3 028.57 евро. 
Следователно той счита, че румънските органи незаконно са приспаднали 948,19 евро 
от неговата пенсия, и е подал жалба пред компетентния румънски орган.

От петицията на става ясно какво е по естество приспадането от пенсията на вносителя 
на петицията и дали това приспадане е данък или социална осигуровка. Службите на 
Комисията бяха също така уведомени, че румънските военни пенсии са били намалени 
през 2012 г. поради икономическата криза и поради високия им размер в сравнение със 
средната заплата в Румъния и средната пенсия в Румъния по общата законно 
установена пенсионна схема. Следователно службите на Комисията могат единствено 
да коментират по принцип.

Ако вносителят на петицията получава румънска, но и също така немска пенсия (което
не става ясно от петицията), той следва да има здравна осигуровка само в една държава 
членка, в този случай – в Германия, където пребивава. Германия може също така да 
отчита неговата румънска пенсия при облагането на здравните вноски, дължими в 
Германия. Службите на Комисията не могат да коментират твърденията за намаление 
на пенсиите в Румъния, тъй като не е ясно какъв е видът на приспадането от пенсията 
на вносителя на петицията и на какво правно основание. Изчисляването на пенсиите и 
на дължимите вноски са по принцип в сферата на компетентност на националното 
право, а не на правото на ЕС. Разпоредбите на ЕС, по-специално Регламент (ЕО) № 
883/2004, установяват 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 недопускане на дискриминация.

Службите на Комисията не могат да коментират чина на вносителя на петицията в 
румънската армия и възможното му повишение.
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Настоящата жалба няма връзка с първоначалната петиция и не води до заключения във 
връзка с твърденията за приспадане от пенсията на вносителя на петицията. Комисията 
не беше в състояние да установи нарушение на правото на ЕС и би препоръчала на 
вносителя на петицията да продължи в посока апелиране съгласно румънското 
законодателство, ако счита, че приспаднатите суми от неговата военна пенсия или 
приспадането като цяло е незаконосъобразно.


