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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1171/2012, внесена от Стивън Силвесър (Steven Sylveser), с 
британско гражданство, относно износа на помощ за издръжка на лице с 
увреждания, отпусната в Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обвинява департамента по въпросите на труда и пенсиите в 
Обединеното кралство в неспазване на Регламент (ЕО)№ 883/2004 относно 
координацията на системите за социално осигуряване. Той пояснява, че е получавал 
помощ за издръжка на лице с увреждания в периода 1999—2001 г, докато е живял в 
Обединеното кралство. След като през 2002 г. се премества в Норвегия обаче тази 
помощ му се отказва. Вносителят посочва решение на Съда на ЕС по дело C-299/05 от 
2007 г., което според него потвърждава прехвърляемостта на помощта за издръжка на 
лица с увреждания в други държави от ЕС. От 2010 г. насам вносителят на петицията 
обжалва пред департамента по въпросите на труда и пенсиите, досега без успех, 
въпреки че очаква отговор след септември 2012 г. Той също така е внесъл жалба до 
омбудсмана по въпросите на здравеопазването в Обединеното кралство, който е 
заключил, че не може да се намеси. Освен това вносителят на петицията отбелязва, че 
норвежките органи са му отказали отпускането на пенсия за инвалидност, защото не е 
плащал осигурителни вноски в тази държава.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

До преместването си през 2002 г .  вносителят на петицията живее в Обединеното 
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кралство и редовно получава помощ за издръжка за лице с увреждания. По време на 
неговото преместване през ноември 2002 г. тази помощ се е казвала „специално 
обезщетение, независещо от вноски“. Тези помощи имат характеристиките както на 
помощите в рамките на системата за социална сигурност, така и на помощите в рамките 
на социалното подпомагане. Ако са включени в списъка от Приложение ІІа от 
Регламент (ЕИО) № 1408/711, не е необходимо тези помощи да се изнасят в друга 
държава — членка на ЕС или държава от ЕИП.  Регламент (ЕИО) № 1408/71 се отнася 
до Норвегия чрез Приложение VІ от Споразумението за Европейското икономическо 
пространство2.

В решението си от 18 октомври 2007 г. по ДелоC-299/05, Съдът на Европейския съюз 
прие искането на Комисията за изваждане на помощта за издръжка на лице с 
увреждания от Приложение ІІа от Регламент ЕИО № 1408/71.  Правителството на 
Обединеното кралство впоследствие прие, че помощта за издръжка на лице с 
увреждания е парично обезщетение по болест, което подлежи на изнасяне в други 
държави — членки на ЕС. Съобщено е, че за лица, които се загубили правото да 
получават помощ за издръжка на лица с увреждания 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 отхвърлено.

Въпреки това група лица все още остава извън обхвата на това решение. Тъй като в 
решението на Съда по Дело C-503/09 Lucy Stewart не се разглежда въпросът относно 
прилагането на т.нар. „проверка на предишното пребиваване“ към паричните 
обезщетения по болест, нарушението по отношение на Обединеното кралство остава 
открито.

В случая на вносителя на петицията, изплащането на помощ за издръжка на лица с 
увреждания не е могло да бъде възстановено не поради прилагането на проверка на 
предишното пребиваване, тъй като той попада в групата, за която правителството на 
Обединеното кралство признава, че това изискване е изпълнено, а защото не са 
изпълнени други изисквания по време на периода през който искането не е било 
разрешено.

Законодателството на Обединеното кралство престава да се прилага в момента, в който 
вносителят на петицията става субект на норвежкото законодателство, съгласно член 13 
от Регламент (ЕИО) № 1408/71. В своето решение по Дело C-276/96 (Kuusijärvi)3 Съдът 
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 

                                               
1 Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социално 
осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността,  OВ 
L 149, 5.7.1971 г. , стр. 2, последно изменен с Регламент (ЕО) № 592/2008  (OВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 1). 
2ОВ  L 1, 3.1.1994 г., стр. 3; и официалните вестници на държавите от ЕАСТ.
3 Дело C-275/96 Kuusijärvi [1998] ECR I-3419, параграф 32.
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2, буква а) от Регламент № 1408/71, да бъде или остане обхванато от социално-
осигурителната 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 (ЕИО) № 1408/71 определя стълкновителна 
норма за лица, които не упражняват (или вече не упражняват) професионална дейност. 
Според 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 към 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. 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. Там той също така е 
придобил осигурителни периоди. Така вносителят на петицията е станал субект на 
норвежкото законодателство. Фактът, че периодите, придобити в Норвегия може да не 
са достатъчни за получаване на пълна пенсия по инвалидност в Норвегия не 
представлява нарушение на правото на ЕС.

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 социално-осигурителна 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.


