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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0117/2013, внесена от Кристинел Коробана, с румънско 
гражданство, от името на асоциация Freedom Smile, относно 
предполагаемата дискриминация спрямо румънски студенти в Обединеното 
кралство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че румънските студенти в Обединеното кралство са 
обект на дискриминация, тъй като те се нуждаят от специални разрешения, за да могат 
да работят на непълен работен ден, и частни здравни застраховки, тъй като общото 
здравно осигуряване не се признава на равнището на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Вносителят на петицията се позовава на медийното отразяване в Обединеното 
кралство, според което румънските студенти в Обединеното кралство са 
дискриминирани, тъй като те се нуждаят от разрешителни (жълти карти), за да работят 
в Обединеното кралство, и тъй като се очаква румънските и българските студенти да 
имат частна здравна застраховка, тъй като общите за ЕС застраховки (вероятно 
вносителят на петицията се позовава на Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) 
не се приемат от Агенцията за граничен контрол на Обединеното кралство като 
доказателство за пълно покритие.
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Вносителят на петицията се оплаква от факта, че румънските и българските студенти са 
задължавани през 2013 г. да имат „жълта карта“, за да работят в Обединеното кралство. 
Всъщност до 31 декември 2013 г. са били приложими преходните разпоредби, 
предвидени в договорите за присъединяване на България и Румъния, които са 
позволявали на държавите членки, при условие че са изпълнени определени условия, да 
ограничават достъпа на българските и румънските граждани до своите пазари на труда 
до 31 декември 2013 г. От правна гледна точка прилагането на преходните разпоредби 
означава, че държавите членки продължават да прилагат своите собствени национални 
разпоредби относно достъпа до техния пазар на труда и че законодателството на ЕС, 
по-специално член 45 от ДФЕС и членове 1-6 от Регламент (ЕС) № 492/2011, не се 
прилага.

Обединеното кралство продължи да прилага тези преходни разпоредби за достъп до 
своя пазар на труда до 31 декември 2013 г. По тази причина те са изисквали румънските 
граждани да кандидатстват за издаване на разрешителни, ако желаят да работят 
успоредно с ученето, по време на университетски ваканции или като част от курс на 
професионално обучение. Следователно изискването за тези жълти разрешителни е 
било в съответствие с правото на ЕС. Считано от 1 януари 2014 г., нито румънски, нито 
български граждани имат нужда от разрешителни за работа, за да работят в 
Обединеното кралство.

Вносителят на петицията също така твърди, че от румънските и българските студенти 
се изисква да имат частна здравна застраховка, тъй като общите застраховки на ЕС не 
се приемат. 

Въз основа на правилата на Европейския съюз (ЕС) относно координацията на 
системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004) студентите, които 
пребивават временно в държавата, където те следват курс на обучение, се считат за все 
още пребиваващи в своята държава членка по произход. 

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) предлага пълно покритие, когато 
въпросният гражданин на ЕС не сменя своето местопребиваване по смисъла на 
правилата за координация, определени в Регламент (ЕО) № 883/2004, към приемащата 
държава членка и когато има намерение да се върне в страната на произход, например 
при обучение или временно назначение в друга държава членка1.

Следователно ако студент в Обединеното кралство представя ЕЗОК, това доказва 
необходимото пълно здравно застрахователно покритие. Въз основа на данните, 
предоставени на уебсайта на правителството на Обединеното кралство2, ЕЗОК се 
приема като доказателство за пълно здравно застрахователно покритие на студентите.

Заключение

                                               
1 COM(2009) 313 окончателен 
2 Виж уебсайта на Агенцията за граничен контрол на Обединеното кралство относно здравеопазването и 
разпоредбите за румънски и български граждани преди и след 1 януари 2014 г.: 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/
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Изискването студентите да притежават разрешителни, за да работят в Обединеното 
кралство през 2013 г., е било в съответствие с правото на ЕС. Тези изисквания бяха 
отменени, считано от 1 януари 2014 г.

Подробната информация, предоставена от вносителя на петицията, относно 
изискванията за здравно осигуряване и наличната информация във връзка с 
процедурите, прилагани в Обединеното кралство, не сочат, че има нарушение на 
правото на ЕС, и по-специално на Регламент (ЕО) № 883/2004 относно координацията 
на системите за социална сигурност.


