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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1232/2012, внесена от Хайнрих Г. Якоб, с германско гражданство, 
относно неговите пенсионни права

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, бивш германски държавен служител, посочва, че 
продължителните периоди, в които е работил в чужбина, не са взети предвид при 
изчисляването на размера на пенсията му. Той счита това за дискриминация срещу него 
от страна на пенсионния фонд и твърди, че действащите правила са остарели спрямо 
днешното време на широко разпространена трудова мобилност. Той посочва, че 
жалбата му е била отхвърлена и че комисията по петиции към германския Бундестаг го 
е насочила към Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 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.

След покана от страна на Европейския парламент да се провери искането на вносителя 
на петицията дали въз основа на европейското законодателство би било възможно да се 
преразгледа окончателното решения на компетентния арбитражен съд на Германския 
пенсионен институт за федерални и държавни служители (Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder) бе извършена изчерпателна правна проверка дали случаят попада в 
приложното поле на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване.

В съответствие с член 3, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 883/2004 за 
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координация на системите за социално осигуряване този регламент се прилага само за 
обезщетения за старост въз основа на съответното „законодателство“. В член 1, буква 
л), алинея втора от същия регламент в дефиницията на термина изрично се изключват 
договорните разпоредби (освен в изключителни обстоятелства, които не са релевантни 
в случая). Допълнителната пенсионна схема, управлявана от Германския пенсионен 
институт за федерални и държавни служители се основава на колективно споразумение 
между работодателите и служителите в публичния сектор на Германия и се 
осъществява на основата на договорни споразумения. Поради това тя не може да бъде 
считана за „законодателство“, попадащо в материалното приложно поле на Регламент 
(ЕО) № 883/2004.

Заключение
При липсата на европейско законодателство организацията на системите за социална 
закрила е отговорност на държавите членки. Поради това Комисията няма 
правомощието да прави преглед на практиките на държавите членки в тази област. 
Европейската комисия не притежава юрисдикцията да изиска информация от 
държавата членка Германия по горепосочените въпроси.


