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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0724/2007, внесена от Wolfgang Doetsch, с германско 
гражданство, относно плащането на детски надбавки в съответствие с 
Регламент (EИО) № 1408/71 

1. Резюме на петицията 

Вносителят на петицията получава пенсия в съответствие с германския закон за 
пенсиите и във връзка с трудовата му заетост в Гърция. Плащането на детски надбавки, 
които е получавал до 2004 г. в съответствие с член 77 от Регламент (EИО) № 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, е било 
спряно "на основание за равно третиране". Вносителят на петицията се позовава на 
брошурата „Вашите социалноосигурителни права, когато се движите в Европейския 
съюз“, според която изглежда, че семействата се третират така, сякаш всички 
заинтересовани лица живеят и се осигуряват в страната с най-благоприятното 
законодателство. Местната служба, която изплаща семейните надбавки в Nuremburg, го 
е информирала, че искането му за изплащане на детски надбавки не може да бъде 
възобновено, докато не бъде приет съответният регламент за прилагане. Вносителят на 
петицията отбелязва, че това би могло да отнеме три години и иска становище.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 20 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 17 април 2008 г.

Вносителят на петицията, който живее в Гърция, получава пенсия от Германия и от 
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Гърция. Той заявява, че компетентната институция, която изплаща семейни надбавки, 
германската Familienkasse в Nuremberg, го е информирала, че искането му за изплащане 
на детски надбавки не може да бъде възобновено, докато не влезе в сила съответният 
регламент за прилагане. 
Вносителят на петицията се оплаква, че отхвърлянето на неговото искане не е в 
съответствие със заявения принцип за получаване на надбавки според най-
благоприятното законодателство. Освен това той отбелязва, че е възможно решението
относно регламента за прилагане да бъде взето в срок до три години.

Разпоредбите на Общността в областта на социалното осигуряване предвиждат 
координация, а не хармонизация на схемите за социално осигуряване. Това означава, че 
всяка държава-членка може свободно да определя конкретните условия за прилагане на
собствената си система за социално осигуряване, включително какви надбавки се 
предвиждат, условията за право на получаване, как се изчисляват тези надбавки и колко 
вноски следва да се плащат. Разпоредбите на Общността, и по-конкретно на Регламент 
(ЕИО) № 1408/711, установяват общи правила и принципи, които трябва да бъдат 
спазвани от всички национални органи при прилагане на националното 
законодателство. Тези правила гарантират, че при прилагането на различните 
национални законодателства се съблюдават основните принципи за равно третиране и 
липса на дискриминация. По този начин се гарантира, че прилагането на различните 
национални законодателства няма да оказва отрицателно въздействие върху лицата, 
които упражняват своето право на свободно движение в Европейския съюз.

По отношение на семейните надбавки, в дял III, глави 8 и 9 от Регламент (ЕИО) № 
1408/71 се предвиждат правила за координация на семейните надбавки. Ако е налице 
право за получаване на семейни надбавки съгласно законодателството на повече от 
една държава-членка, по правило семейството получава най-голямата сума от 
предвидените обезщетения. Съществуват специални разпоредби относно дублирането 
на плащания, които не допускат надплащане, като определят първично компетентната 
държава и съответно вторично компетентната държава, която в зависимост от сумата на 
отпуснатите обезщетения може да преустанови плащането си на обезщетения в размер 
до сумата, която е вече предоставена от първично компетентната държава-членка (вж. 
например, член 76 от Регламент (ЕИО) № 1408/71).

По отношение на пенсионерите се прилагат специални разпоредби за координация: 
независимо от мястото на пребиваване на пенсионера или децата, член 77, параграф 2, 
алинея a) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 предвижда, че пенсионерът получава 
семейните надбавки от държавата-членка, която плаща пенсията му; 
когато пенсионерът получава повече от една пенсия, член 77, параграф 2, алинея б) 
предвижда, че, в зависимост от изпълнението на някои условия, компетентната 
държава-членка е държавата по местопребиваване (i) или държавата, на чието 
законодателство пенсионерът е бил субект най-дълго време (ii).

                                               
1 Регламент (ЕО) № 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, 5.7.1971 г., стр. 2, регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1992/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18.12.2006 г., ОВ L 392, 30.12.2006 г., стр. 1.
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По отношение на позоваванията на вносителя на петицията на Регламент (ЕО) № 
883/041 и на регламента за прилагане трябва да се отбележи, че съгласно член 91 от 
Регламент (ЕО) № 883/04 този регламент се прилага от датата на влизане в сила на 
регламента за прилагане. Предложението за регламент за прилагане2 понастоящем се 
обсъжда от двата законодателни органа, Парламента и Съвета.

Заключения 

Тъй като въз основа на сведенията, предоставени от вносителя на петицията, е 
невъзможно да се определи дали същият има право на семейни надбавки, което е 
въпрос на националното законодателство, или дали разпоредбите на Общността са 
правилно приложени, службите на Комисията са поискали от германския представител 
в административната комисия за социално осигуряване на работници мигранти да 
предостави на Комисията допълнителна информация относно представения от 
вносителя на петицията случай.

Службите на Комисията ще информират Европейския парламент относно по-
нататъшното развитие по случая.

4. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г. 

Съгласно получената от германските власти информация ситуацията на вносителя на 
петицията попада под разпоредбите на член 77, параграф 2, алинея б) (ii) от Регламент 
(ЕИО) № 1408/71, тъй като той живее в Гърция. В съответствие с решението на Съда на 
Европейските общности по дело C-471/99 от 24 септември 2002 г. (Martínez Dominguez) 
германската компетентна институция е взела решение, че вносителят на петицията 
няма право на семейни надбавки в Германия, тъй като не отговаря на националните 
изисквания и не е получил правото си на пенсия единствено по германското 
законодателство (вж. точка 32 от това решение). 

Вносителят на петицията е бил информиран от германската компетентна институция, 
че описаното по-горе правно положение ще се промени веднага, след като бъде 
приложен Регламент (ЕО) № 883/043, тъй като този регламент ще предвижда различни 
правила за координация в сравнение с тези, споменати в член 77, параграф 2, алинея б) 
(ii) от Регламент (ЕИО) № 1408/71. 

Трябва да се отбележи, че съгласно член 91 от Регламент (ЕО) № 883/04 този регламент 
се прилага от датата на влизане в сила на регламента за прилагане. Предложението за 
регламент за прилагане4 понастоящем се обсъжда от Парламента и Съвета, като се 

                                               
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.
2 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на реда за прилагане 
на Регламент (ЕО) № 883/2004 относно координацията на системите за социално осигуряване от 
31.01.2006 г., COM(2006)16 окончателен.

3 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.
4 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на реда за прилагане 
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очаква тези регламенти да се прилагат през 2010 г.

В заключение, Комисията не установи никакво нарушение на разпоредбите на 
Общността при тези обстоятелства.

                                                                                                                                                  
на Регламент (ЕО) № 883/2004 относно координацията на системите за социално осигуряване от 
31.01.2006 г., COM(2006)16 окончателен.
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