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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0117/2013, ktorú predkladá Cristinel Corobana, rumunský štátny občan,
v mene združenia Freedom Smile, o údajnej diskriminácii rumunských študentov
v Spojenom kráľovstve

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je presvedčený o diskriminácii rumunských študentov v Spojenom 
kráľovstve, keďže potrebujú osobitné pracovné povolenie na prácu na skrátený úväzok
a musia si platiť súkromné zdravotné poistenie namiesto všeobecného zdravotného poistenia 
uznávaného na úrovni EÚ.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

„Predkladateľ petície sa odvoláva na informácie zverejnené v médiách v Spojenom 
kráľovstve, podľa ktorých sú rumunskí študenti v krajine diskriminovaní, pretože potrebujú 
povolenie (žltú kartu) na prácu v Spojenom kráľovstve a pretože sa od nich a od bulharských 
študentov očakáva, že majú uzatvorené súkromné zdravotné poistenie, nakoľko Agentúra 
Spojeného kráľovstva pre správu hraníc (UK Border Agency) neuznáva všeobecné zdravotné 
poistenie EÚ (predkladateľ petície má podľa všetkého na mysli Európsky preukaz 
zdravotného poistenia (EPZP)). 

Predkladateľ petície sa sťažuje na skutočnosť, že od rumunských a bulharských študentov sa
v roku 2013 vyžadovala tzv. žltá karta, aby mohli pracovať v Spojenom kráľovstve. Pritom až 
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do 31. decembra 2013 platili prechodné opatrenia, stanovené v zmluvách o pristúpení, tak
v prípade Bulharska, ako aj Rumunska, podľa ktorých mali členské štáty za určitých 
podmienok možnosť obmedziť do 31. 12. 2013 prístup bulharských a rumunských štátnych 
príslušníkov k svojim trhom práce. Z právneho hľadiska uplatňovanie prechodných opatrení 
znamenalo, že členské štáty naďalej uplatňovali svoje vnútroštátne ustanovenia o prístupe na 
svoj trh práce a že právne predpisy EÚ, najmä článok 45 ZFEÚ a články 1 až 6 nariadenia 
(EÚ) č. 492/2011, sa neuplatňovali.

Spojené kráľovstvo naďalej uplatňovalo takéto prechodné opatrenia týkajúce sa prístupu
k jeho trhu práce do 31. 12. 2013. Z tohto dôvodu vyžadovalo od rumunských štátnych 
príslušníkov, aby žiadali o povolenia v prípade, že chceli pracovať popri štúdiu, počas 
vysokoškolských prázdnin alebo v rámci svojej odbornej prípravy. Požadovanie uvedených 
žltých kariet bolo teda v súlade s právnymi predpismi EÚ. Od 1. januára 2014 sa ani od 
rumunských, ani od bulharských štátnych príslušníkov takéto povolenie na prácu v Spojenom 
kráľovstve nevyžaduje.

Predkladateľ petície takisto tvrdí, že rumunskí a bulharskí študenti musia mať súkromné 
zdravotné poistenie, pretože všeobecné poistenie EÚ sa neuznáva. 

Podľa pravidiel Európskej únie (EÚ) o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 
(nariadenie (ES) č. 883/2004) sa študenti, ktorí majú dočasný pobyt v štáte, v ktorom študujú, 
považujú za osoby majúce naďalej bydlisko vo svojom domovskom štáte. 

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) poskytuje komplexné krytie, ak dotknutý 
občan EÚ nepresunie svoje bydlisko v zmysle pravidiel o koordinácii stanovených v nariadení 
(ES) č. 883/2004 do hosťovského členského štátu a ak plánuje návrat do krajiny pôvodu, 
napríklad v prípade štúdia v inom členskom štáte alebo pracovného preloženia do iného 
členského štátu.1

Ak teda študent v Spojenom kráľovstve predloží EPZP, považuje sa to za doklad 
požadovaného komplexného zdravotného krytia. Na základe podrobných informácií na 
internetovej stránke vlády Spojeného kráľovstva2 sa EPZP uznáva ako dôkaz komplexného 
zdravotného poistenia študentov.

Záver

Požiadavka, aby študenti mali v roku 2013 povolenie na prácu v Spojenom kráľovstve, bola
v súlade s právom EÚ. Takéto požiadavky boli k 1. januáru 2014 zrušené.

Z podrobných informácií, ktoré poskytol predkladateľ petície v súvislosti s požiadavkami na 
zdravotné krytie, a z dostupných informácií o postupoch uplatňovaných v Spojenom 
kráľovstve nevyplýva, že by boli porušené právne predpisy EÚ, a najmä nariadenie (ES) č. 

                                               
1

COM(2009) 313 v konečnom znení. 
2 Pozri sekciu o zdravotnej starostlivosti a ustanovenia týkajúce sa štátnych príslušníkov Rumunska a Bulharska 
pred a po 1.1.2014 na internetových stránkach Agentúry Spojeného kráľovstva pre správu hraníc: 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/
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883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.“


