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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1316/2007, внесена от Hans-Georg Knieriem, с германско 
гражданство, относно факта, че не е могъл да получи социални помощи в 
чужбина

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е германец, но живее в Португалия от 16 години. Според него 
германските органи изискват да има постоянен адрес в Германия, за да получава 
социални помощи. Също така неговият бивш работодател изисква от него да покаже 
копие от договор за наем, за да получи пенсията си. Вносителят на петицията желае да 
получава помощите си в чужбина и протестира срещу изискванията на германските 
органи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 май 2008 г.. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

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

Вносителят на петицията е с германско гражданство, но живее в Португалия от 16 
години. Той получава социални помощи в Германия и допълнителна пенсия от схемата 
за допълнително пенсионно осигуряване на Фолксваген. 

Вносителят на петицията твърди, че германските органи изискват пребиваване на 
територията на Германия, като предпоставка за право на социални помощи и 
допълнителна пенсия в ЕС. Вносителят е бил задължен да представи договор за наем на 
жилище в Германия, за да може да получи своята допълнителна пенсия от схемата за 
допълнително пенсионно осигуряване на Фолксваген. Вносителят протестира срещу 
това отношение.
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Съгласно принципа на прехвърляемост (или отмяната на клаузите за пребиваване), 
който е един от основните принципи на координацията на системите за социално 
осигуряване1, вносителят има право да получава социалната парична помощ в 
държавата-членка, в която се премества. Въпреки това, не всички парични помощи, 
които попадат в приложното поле на регламента на ЕС за координацията, са 
прехвърляеми. Принципът на прехвърляемост не обхваща специалните парични 
помощи, получавани без вноски. Тези помощи се изплащат само на територията на 
държавата-членка, в която пребивава лицето, и в съответствие със законодателството 
на тази държава-членка. Няколко вида помощи са изрично изключени от приложното 
поле на регламента и вследствие на това не са прехвърляеми.

Службите на Комисията не са в състояние да определят каква социална помощ 
получава в действителност в Германия вносителят, дали тя попада в обхвата на 
регламента за координацията, и как разпоредбите на германския граждански кодекс 
следва да се отразят на прехвърляемостта на тези помощи към Португалия.

По отношение на втората точка от петицията относно допълнителната пенсия от 
Фолксваген, системата за координация, уредена в Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета, 
се отнася само до схемите за задължително пенсионно осигуряване. Схемите за 
допълнително пенсионно осигуряване са уредени с Директива 98/49/ЕО на Съвета от 29 
юни 1998 г. Държавите-членки следва да приложат разпоредбите на тази директива в 
своите национални законодателства. Съгласно член 4 от Директивата, държавите-
членки предприемат необходимите мерки за осигуряване запазването на придобитите 
пенсионни права на лицата, участващи в схема за допълнително пенсионно 
осигуряване, като преместването от една държава-членка в друга не следва да има 
никакви неблагоприятни последствия за участниците в схемата за допълнително 
пенсионно осигуряване.

Германия уведоми службите на Комисията, че Директива 98/49/ЕО на Съвета е била 
приложена в нейния закон за пенсионното осигуряване (Altersvermögensgesetz – AvmG), 
който влезе в сила на 1.1.2001 г., и че към закона за професионалното пенсионно 
осигуряване2 е добавена следната разпоредба:

„Ако даден работник се премести от териториалния обхват на настоящия закон към 
друга държава-членка на ЕС, неговото право остава същото, като това на лицата, които, 
след края на своето трудово правоотношение, остават в рамките на териториалния 
обхват на настоящия закон.“

Тъй като в областта на схемите за допълнително пенсионно осигуряване трябва да има 
равнопоставено отношение между служителите, преместващи се да живеят в чужбина, 
и тези, оставащи на територията на Германия, не може да има дискриминация по 
отношение на лицата, упражняващи своето право на свободно движение (член 39 от 
Договора за ЕО).

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. относно прилагането на схеми за социално 
осигуряване на заети лица, на самостоятелно заети лица и на членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, ОВ L 149, 5.7.1971 г.
2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), § 1б (1)(6)
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Ако схемата за допълнително пенсионно осигуряване на вносителя изисква 
представянето на договор за наем на жилище в Германия като условие за изплащане на 
помощите, това е в противоречие с националното законодателство, и службите на 
Комисията препоръчват на вносителя да се свърже с компетентната национална 
институция, която регулира схемите за допълнително пенсионно осигуряване. 
Вносителят също може да сезира трудовите съдилища за защита на своите права. 
Правните действия срещу доставчик на пенсионни услуги трябва да се предприемат 
пред общите граждански съдилища.


