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Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0375/2006, внесена от Efthimia Dilpizoglou, с нидерландско 
гражданство, във връзка с отказ на разрешително за провеждане на 
учебен стаж във Франция

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията има степен по хуманитарни науки, но понастоящем е 
безработна. Като част от програмата за търсене на работа, в която е регистрирана, през 
последните две години тя безуспешно е търсила учебен стаж в Нидерландия. Наскоро й 
е бил предложен учебен стаж във Франция, но нидерландските органи, които отговарят 
за програмата за търсене на работа, отказват да го приемат, тъй като считат престоя в 
чужбина за почивка. Като се позовава на принципите на ЕС относно свободното 
движение на студенти и работници, вносителката призовава Европейския парламент да 
проведе разследване до каква степен отхвърлянето от страна на нидерландските органи 
на искането й за завършване на учебен стаж във Франция е съвместимо със съответното 
законодателство на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 септември 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения в съответствие с член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 януари 2007 г.

Предистория/Резюме на фактите/История
Вносителката на петицията е нидерландска гражданка, която има диплома по 
хуманитарни науки и понастоящем е безработна. Тя следва програма за трудова 
реинтеграция, организирана от Службата по заетост и доходи в Амстердам (Dienst 
Werk en Inkomen: "DWI"). Като част от тази програма, вносителката следва да премине 
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тримесечен учебен стаж, което изглежда се регламентира чрез договорно споразумение 
между обучаващия се, агенцията за реинтеграция и DWI. След като безуспешно е 
търсила такъв стаж в Нидерландия, наскоро тя е открила учебен стаж в частно учебно 
заведение във Франция. Нидерландските органи обаче отказват да приемат стажа във 
Франция като съответстващ на целите на програмата за трудова реинтеграция и считат 
тримесечния период в чужбина за надвишаващ максималната продължителност на 
почивката, на която вносителката има право.

Жалбата
Вносителката на петицията счита, че отказът на нидерландските органи, който води до 
осуетяване на пътуването й до Франция, не е съвместим с принципите за свободно 
движение на лица и работници, и не вземе под внимание нейните права като гражданин 
на ЕС.

Коментари на Комисията относно доводите на вносителката на петицията
В съответствие с член 39 от Договора за ЕО и Регламент (ЕИО) 1612/68, които 
гарантират свободното движение на работници, гражданите на ЕС имат право на 
достъп до заетост в друга държава-членка на ЕС. Най-съществената характеристика на 
трудовите взаимоотношения, както е определено от съдебната практика на Съда на 
Европейските общности, е фактът, че едно лице извършва действителни и ефективни 
дейности в полза на и при напътствията на друго лице, в замяна на които той или тя 
получава възнаграждение.
От предоставената информация не става ясно какви точно са условията на програмата 
за трудова реинтеграция и дали учебният стаж в рамките на тази програма би могъл да 
се счете за трудова дейност в съответствие с член 39 от Договора за ЕО.
Поради това, с цел да установи дали правилата, регламентиращи програмата за трудова 
реинтеграция, са съвместими с правото на Общността, Комисията се нуждае от по-
подробна информация относно случая и по-конкретно относно причината, поради 
която нидерландските органи изглежда считат учебния стаж във Франция за почивка. 
Вносителката на петицията следва да знае обаче, че установяването на максимална 
продължителност на почивка в рамките на програма за трудова реинтеграция не може 
да се счита само по себе си за нарушаване на правото на ЕО.

Заключение
Като се има предвид горепосоченото, на този етап Комисията не може да заеме 
окончателна позиция по случая. Комисията ще се свърже с вносителката на петицията, 
за да получи по-подробна информация.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Главният въпрос, който възниква от петицията, е дали условието за пребиваване с 
ограничени възможности при временен престой в чужбина, свързано с получаването на 
помощ в съответствие с WWB (Акт за трудово и социално подпомагане), може да се 
приложи за лице в положението на вносителката на петицията.

Периодично отпусканите от WWB суми се предоставят на лица, които нямат 
достатъчни финансови източници, за да си осигурят необходимите средства за живот и 
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които нямат право на други добавки или социално-осигурителни помощи (например 
суми, отпускани за инвалидност или безработица). Отпуснатата сума се основава на
оценка на финансовото състояние и на индивидуалните нужди на въпросното лице, 
като се вземат предвид всички релевантни обстоятелства. Нейното изплащане е 
предмет на известен брой задължения на получателя, такива като неговото активно 
участие във възстановителна програма, целяща реинтеграция на пазара на труда.

Първите въпроси, на които следва да се даде отговор, са дали горната социална помощ 
е социално-осигурително обезщетение по смисъла на Регламент 1408/71 относно 
координирането на националните схеми за социално осигуряване, както и дали 
помощта може да стане предмет на изискването, че лицето следва да пребивава в тази 
държава-членка.

Службите на Комисията са установили връзка с нидерландските органи за повече 
информация относно естеството на тази помощ. Въз основа на информацията, получена 
от нидерландските органи, и като имат предвид съдебната практика на Съда на 
Европейските общности, службите на Комисията са на мнение, че въпросната помощ не 
може да се определи като вид социално-осигурително обезщетение, което попада в 
обхвата на Регламент 1408/71 на Съвета.

Регламентът се прилага за всички видове социално-осигурителни обезщетения, както е 
описано в член 4, параграф 1, чиято обща характеристика е, че се предоставят без 
каквато и да е индивидуална или дискреционна оценка на личните нужди. Регламентът 
не се прилага за социално и медицинско подпомагане.

Въпреки това, въпросната помощ се предоставя на всяко лице, законно пребиваващо в 
Нидерландия, което няма достатъчно средства за съществуване. По тази причина 
националното законодателство приема нуждата за основен критерий за нейното 
прилагане. В допълнение на това, нидерландският акт за социално подпомагане не 
прави никакви препратки към периоди на работа, осигурителни периоди или периоди 
на обвързване с определена схема за социално осигуряване, покриваща конкретен риск, 
която би могла да представи указание, че въпросната помощ би могла да се счита за 
социално-осигурително обезщетение.

След това възниква въпросът, дали фактът, че въпросната помощ може да стане 
предмет на изискването лицето да пребивава в тази държава-членка, би могъл да се 
счете за пречка спрямо свободното движение на работници, забранено съгласно член 39 
от Договора.

Съдът на Европейските общности е имал много случаи1, в които разпоредбите на 
Договора, свързани със свободата на движение на работници, имат за цел да улеснят 
изпълнението от страна на граждани на Общността на трудови дейности от всякакъв 
вид в цялата Общност и да отстраняват мерки, които биха могли да поставят граждани 
на Общността в неблагоприятно положение, когато желаят да извършват стопанска

                                               
1 Вж. по-специално решенията на Съда по дела: C-415/93 Bosman [1995 г.] ECR I-4921, Дело C-109/04 
Kranemann [2005 г.] ECR I-2421, и скорошното решение на Съда от 11 януари 2007 г. по дело C-208/05 
ITC.
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дейност на територията на друга държава-членка.

В настоящия случай обаче, вносителката на петицията иска да предприеме неплатен 
учебен стаж във Франция. Както беше изтъкнато по-горе, най-съществената 
характеристика на трудовите взаимоотношения, обхванати от член 39 от Договора за 
ЕО, както е определено от съдебната практика на Съда на Европейските общности, е 
фактът, че едно лице извършва действителни и ефективни дейности в полза на и при 
напътствията на друго лице, в замяна на които той или тя получава възнаграждение. 
Следователно учебният стаж, който не предвижда никаква форма на възнаграждение, 
не може да се счита за трудово взаимоотношение в съответствие с това определение.

Вследствие на това, службите на Комисията считат, че фактът, че помощта в 
съответствие с WWB е предмет на изискването, че лицето следва да пребивава в тази 
държава-членка, не може да се счете за пречка спрямо свободното движение на 
работници, забранено от член 39.

Вярно е, че потенциалният работодател на вносителката на петицията е посочил, че 
след стажа може да й бъде предложено работно място. Въпреки това, връзката между 
задълженията съгласно нидерландското законодателство и тази чисто хипотетична 
перспектива за работа във Франция е твърде косвена и несигурна (вж. решение на Съда 
по дело C-190/98 Graf), за да се създаде възможна пречка за свободното движение на 
работниците.

По отношение на съвместимостта с член 18 от Договора за ЕО относно предоставянето 
на помощ в съответствие с WWB, предмет на изискването за пребиваване, 
нидерландското законодателство може да постави в неблагоприятно положение някои 
лица, такива като вносителката на петицията, просто защото са упражнили правото си 
на свободно движение и пребиваване и са намерили учебен стаж в друга държава-
членка.

Както се потвърждава от съдебната практика1 на Съда на Европейските общности, 
възможностите, предлагани от Договора, във връзка със свободата на движение, не 
могат да бъдат напълни ефективни, ако гражданите на ЕС бъдат възпрепятствани да се 
възползват от тях, ако законодателството наказва факта, че са ги използвали.

Въпреки това, ограничение на основната свобода на движение може да бъде оправдано
(и следователно, да бъде в съзвучие с правото на Общността), ако се основава на 
обективни съображения от обществен интерес, независимо от националността на 
въпросните лица, и е съгласувано със законната цел на националните разпоредби.

Отпусканата от WWB сума  се предоставя независимо от националността на 
получателите, като им дава достъп до програма за трудова реинтеграция, имаща за цел 
да улесни връщането им на пазара на труда. В такъв контекст нидерландското 
законодателство справедливо желае да се увери, че съществува истинска връзка между 
кандидата за такава помощ и нидерландския пазар на труда.

                                               
1 Вж., наред с другото, решенията на Съда от 11 юли 2002 г. по дело C-224/98 D'Hoop (Пол.2002 г., стр. 
I-6191) и от 29 април 2004 г. по дело C-224/02 Pusa (Пол.2004 г., стр. I-5763).
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Заключение

Като се имат предвид горните забележки, Комисията счита, че фактът, че
нидерландските органи са отказали на вносителката правото да предприеме учебен 
стаж в друга държава-членка в рамките на нидерландската програма за трудова 
реинтеграция, изглежда не нарушава принципите за свободно движение на хора.


