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Относно: Петиция 0828/2011, внесена от Патрик Аназонву, с германско 
гражданство, относно спирането на определени социални обезщетения в 
Ирландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията пристига в Ирландия заедно със съпругата и детето си през 
2007 г. Известно време работи, но опитите му да намери работа след това са 
неуспешни. През 2009 г. кандидатства за помощ при безработица, но молбата му е 
отхвърлена, тъй като Съветът за социални обезщетения е счел, че той не отговаря на 
изискванията, за да покрие критерия за обичайно местопребиваване, и не е показал, че 
наистина търси работа. Тъй като молбата му е била отхвърлена, вносителят рискува да 
загуби правото си на други социални обезщетения. Вносителят на петицията и 
семейството му се намират в отчаяно финансово положение и молят за намесата на 
Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Комисията се позовава на своето становище относно петиция 1180/2010, в която е 
информирала комисията по петиции, че правото на Европейския съюз позволява 
поставяне на условие за местопребиваване за придобиване на право на определени 
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обезщетения, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 883/20041. Комисията 
поясни, че такъв например е случаят, свързан с ирландската помощ при безработица, 
посочена в приложение Х към Регламент (ЕО) № 883/2004 и която следователно 
представлява специално парично обезщетение, независещо от вноски, по смисъла на 
член 70, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004. Съгласно член 70, параграф 4 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004, подобни специални парични обезщетения, независещи от 
вноски „се предоставят изключително в държавата членка, в която пребивават 
съответните лица“. Комисията също така посочи, че член 1, буква й) от Регламент 
(ЕО) № 883/2004 съдържа определение за „пребиваване“ като мястото, където лицето 
обичайно пребивава.

Поради това принципно ирландските органи са действали в съответствие с правото на 
Европейския съюз като са обвързали молбата на вносителя на петицията за помощ при 
безработица с полагането на тест за обичайно местопребиваване в Ирландия.

Въпреки това, както Комисията отбеляза в своето становище относно петиция 
1180/2010, понятието „местопребиваване“ е било допълнително изяснено от Съда на 
Европейския съюз в съответствие със съдебната практика, като мястото, където 
обичайно се намира центърът на интереси на въпросното лице. В този контекст следва 
да се вземе предвид по-специално положението на семейството на заетото лице, 
причините, които са го принудили да се премести, продължителността и 
непрекъснатостта на пребиваване, фактът (когато е уместно), че е на постоянно работно 
място и намеренията му, които са видни от всички тези обстоятелства.2 Ясно е, че 
определянето на обичайното местопребиваване на лицето по смисъла на Регламент 
(ЕО) № 883/2004 трябва да се основава на обща оценка на всички съответни факти по 
въпросния случай, като никой от тях сам по себе си не е решаващ за това.

Комисията счита, че според някои от обстоятелствата, представени от вносителя на 
петицията, не може да се изключи, че той и семейството му действително са имали 
обичайно местопребиваване в Ирландия по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004, по 
времето, когато той е кандидатствал за помощ при безработица. Въпреки това, тъй като 
определянето на обичайното местопребиваване представлява комплексна цялостна 
оценка на всички съответни факти — като не всеки от тях непременно се доказва от 
документите, представени от вносителя на петицията — Комисията не е в състояние да 
даде окончателна оценка на мястото на обичайно местопребиваване на вносителя на 
петицията към този момент. Поради това тя ще се свърже с ирландските органи с 
искане да преразгледат положението на вносителя на петицията, като вземат предвид 
всички съответни факти. Комисията ще информира комисията по петиции веднага след 
като получи резултатите от тази повторна оценка.

                                               
1

Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за 
координация на системите за социална сигурност, OВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1 (поправка ОВ L 
200, 7.6.2004 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EС) № 1244/2010 на Комисията (OВ L 
338, 22.12.2010 г., стр. 35).

2
Дело C-90/97 Swaddling [1999] ECR I-1075, във връзка с дело 76/76 Di Paolo [1977] ECR 315, 
параграфи 17-2ß, както и дело C-102/91 Knoch [1992] ECR I-4341, параграфи 21 и 23.
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От молбата на вносителя на петицията става ясно, че, друга причина за отказа на 
неговата молба за помощ при безработица е, че ирландските органи са счели, че той не 
е показал, че действително търси работа. В този контекст Комисията припомня, че 
правото на Европейския съюз не определя обща схема за социално осигуряване, а 
позволява съществуването на различни национални схеми за социално осигуряване, 
като единствената цел е да осигури координацията на тези схеми. Така според 
установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз, държавите членки си 
запазват правото да организират своите схеми за социално осигуряване.1 От това 
следва, че Ирландия е свободна да определя условията за достъп до помощ при 
безработица доколкото се отнася до задължението лицето действително да търси 
работа. Точното тълкуване на това понятие на националното право, в случая на 
вносителя на петицията, попада в изключителната компетентност на Ирландия и не е 
въпрос на правото на Съюза.

Накрая, тъй като вносителят на петицията се позовава на своята молба за допълнителна 
помощ (SWA), Комисията отбелязва, че това е социално подпомагане, което не попада 
в приложното поле на Регламент (ЕО) № 883/2004.

Въпреки това, дори по отношение на обезщетенията, попадащи извън обхвата на 
Регламент (ЕО) № 883/2004, правото на ЕС2 забранява дискриминацията на основание 
на националност за достъп до социално подпомагане. Очевидно SWA е такъв вид 
обезщетение и следователно не трябва да има никаква дискриминация на основание на 
националност за достъп до подпомагане.

Според наличната информация на Комисията3, гражданите на ЕС, които не се считат за 
работници в Ирландия, трябва да отговарят на тест за обичайно местопребиваване, 
който от своя страна оценява пет фактора, за да бъде отпусната SWA 
(продължителност и непрекъснатост на пребиваване в Ирландия или в друга 
конкретна държава, продължителност и причина за всяко отсъствие от Ирландия, 
характер и модел на трудова заетост, основен център на интереси на кандидата и 
бъдещите му намерения, които са видни от всички тези обстоятелства).

Тестът за обичайно местопребиваване, особено факторът, свързан с продължителността 
на пребиваване в Ирландия, въвежда условие, което е възможно да създаде разлика в 
третирането между ирландските граждани и гражданите на ЕС, които не са ирландски 
граждани (които в сравнение с ирландските граждани е по-малко вероятно да 
отговорят на изискванията). Тази разлика в третирането може косвено да 
дискриминира гражданите на ЕС, които не са ирландски граждани, но не е непременно 
в противоречие с правото на ЕС, тъй като може да бъде оправдана с теста, разработен 
от Съда на Европейския съюз.

При условие обаче, че както изглежда, молбата на вносителя на петицията за SWA е 

                                               
1

Вж. само дело C-503/09 Stewart [2011] ECR I-00000, параграф 75 и съдебната практика, цитирана 
там.
2

Член 18, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз или член 24, параграф 2 
от Директива 2004/38/EО.

3
http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx.
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била отхвърлена на основание на неговия неуспех на теста за обичайно 
местопребиваване във връзка с помощта при безработица, преразглеждането на 
положението на вносителя на петицията от ирландските органи би могло също така да 
разреши частта от неговата жалба, свързана със SWA.

Заключение

Комисията ще се свърже с ирландските органи, за да преразгледат положението на 
вносителя на петицията и да установят дали по време на подаването на молбата за 
помощ при безработица е имал обичайно местопребиваване в Ирландия. Комисията ще 
информира комисията по петиции веднага след като получи резултатите от тази оценка.

В този контекст Комисията би желала да посочи на комисията по петиции, че има 
разлика между теста за обичайно местопребиваване в съответствие с правото на 
Европейския съюз, както е описано по-горе, и прилагането на допълнителен тест за 
право на пребиваване и по отношение на тази разлика Комисията е започнала 
процедура за нарушение срещу Обединеното кралство.

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

Комисията отбелязва, че принципно ирландските органи са действали в съответствие с 
правото на Европейския съюз като са обвързали молбата на вносителя на петицията за 
помощ при безработица с полагането на тест за обичайно местопребиваване в 
Ирландия. При все това те евентуално неправилно са заключили, че той не е 
пребивавал обичайно в Ирландия по времето, по което е подал молбата си за помощ 
при безработица, тъй като един от тестовете за определяне на това дали дадено лице е с 
обичайно пребиваване представлява разглеждането на периода на престоя им в 
Ирландия по времето на подаване на молбата за подпомагане, за което Комисията 
счита, че е в разрез с правото на ЕС и което вносителят на петицията не е могъл да 
удовлетвори. Впоследствие Комисията е отправила искане до ирландските органи да 
преразгледат своето решение в случая на вносителя на петицията. След преразглеждане
на тяхното решение, на вносителя на петицията е била отпусната помощ при 
безработица от 1 май 2012 г. със задна дата, считано от 27 юни 2011 г.

По отношение на отказа на молбата на вносителя на петицията за допълнителна помощ 
(SWA), ирландските органи са пояснили, че SWA е плащана на вносителя на петицията 
от 27 юни 2011 г. в очакване на плащане на неговата помощ при безработица до 
11 август 2011 г., когато неговата молба за помощ при безработица е била отхвърлена. 
Съгласно ирландското законодателство SWA и помощта при безработица не могат да 
бъдат изплащани по едно и също време и SWA не може да бъде изплащана при отказ за 
отпускане на помощ за безработица. С отпускането на помощта за безработица на 
вносителя на петицията през май 2012 г. това плащане включва — както вече е 
посочено — неизплатени обезщетения от 27 юни 2011 г. до 24 април 2012 г. Размерът 
на неизплатените обезщетения е изплатен, като е приспаднат размерът на SWA, платен 
на вносителя на петицията за периода 27 юни 2011 г. — 11 август 2011 г.
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Заключение

След намесата на Комисията ирландските органи преразгледаха положението на 
вносителя на петицията и решиха да му отпуснат помощта за безработица със задна 
дата, считано от юни 2011 г. Допълнителната помощ не може да бъде изплатена за 
същия период. С това се разрешава случаят на вносителя на петицията. 


