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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0387/2011, którą złożył Gianfranco Jean-François Pardo (Włochy) 
w sprawie zawieszenia zasiłku dla bezrobotnych przez INEM (Hiszpania) od 
początku 2010 r.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel włoski mieszkający w Hiszpanii, otrzymywał od października 
2009 r. hiszpański zasiłek dla bezrobotnych z INEM. Ze względu na jego wyjazd z terytorium 
Hiszpanii świadczenie to zostało zawieszone od grudnia 2010 r. W hiszpańskim 
prawodawstwie przewiduje się, że obywatel UE nie powinien przebywać poza terytorium 
Hiszpanii przez okres dłuższy niż 15 dni bez odpowiednio udokumentowanej przyczyny. 
Składający petycję oświadcza, że jego nieobecność była spowodowana nagłą wizytą u chorej 
córki, która przebywała w szpitalu w Brazylii. Przesłał on odpowiednią dokumentację 
właściwym władzom hiszpańskim, jednak bez pozytywnego skutku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Ogólnie rzecz ujmując, na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego 
przewiduje się koordynację, a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. 
Prawo Unii nie ogranicza uprawnień państw członkowskich w zakresie organizowania 
własnych systemów zabezpieczenia społecznego, a wobec braku harmonizacji na szczeblu UE 
to w przepisach każdego z państw członkowskich określa się warunki udzielania świadczeń 
z tytułu zabezpieczenia społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres ich udzielania. 
Państwa członkowskie w ramach wykonywania tego uprawnienia zobowiązane są jednak do 
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przestrzegania prawa Unii, a w szczególności postanowień Traktatu dotyczących swobody 
przemieszczania się pracowników i swobody każdego obywatela Unii Europejskiej do 
przemieszczania się i zamieszkania na terenie państw członkowskich zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Zawarte są w nim wspólne przepisy i zasady, których 
powinny przestrzegać wszystkie organy krajowe podczas stosowania prawa krajowego. 
Przepisy te mają na celu zapewnienie, że zastosowane ustawodawstwo krajowe nie naruszy 
podstawowych zasad równości oraz niedyskryminacji. 

Składający petycję podlega hiszpańskim przepisom w zakresie zabezpieczenia społecznego, 
w których przewiduje się, że aby utrzymać uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych 
w Hiszpanii obywatel UE nie powinien przebywać poza terytorium Hiszpanii przez okres 
dłuższy niż 15 dni bez odpowiednio udokumentowanej przyczyny. Składający petycję 
wyjechał z Hiszpanii i przebywał 3 miesiące w Brazylii przy swojej chorej córce. Jego zasiłek 
dla bezrobotnych został zawieszony ze względu na wyjazd z terytorium Hiszpanii.

Przepisy UE dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego nie regulują przedmiotowego 
przypadku. To do krajowego prawodawcy należy określenie warunków otrzymywania zasiłku 
dla bezrobotnych. Zazwyczaj prawodawcy łączą wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych 
z warunkiem obecności osoby w danym kraju i jej dostępności dla służb zatrudnienia. Ocena, 
czy dana osoba miała właściwy powód do opuszczenia terytorium Hiszpanii należy przede 
wszystkim do właściwej instytucji krajowej lub do sądu krajowego. Komisja nie może 
zastępować innych organów w tego typu postępowaniach, które powinny być prowadzone na 
szczeblu krajowym. 

Wnioski

Przepisy UE dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego nie regulują przedmiotowego 
przypadku. Ocena, czy dana osoba miała właściwy powód do opuszczenia terytorium 
Hiszpanii należy przede wszystkim do obowiązków właściwej instytucji krajowej (tj. INEM). 
Komisja nie może zastępować innych organów w tego typu postępowaniach, które powinny 
być prowadzone na szczeblu krajowym. 

Składającemu petycję należy doradzić dopilnowanie tego, by nie minęły stosowne terminy na 
podejmowanie działań zgodnie z procedurami krajowymi.


