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BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1132/2010, внесена от Richard Prince, с полско гражданство, 
относно неговото лично положение и предполагаема дискриминация 
срещу чуждестранни работници в Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който живее в Северна Ирландия, се оплаква от Схемата за 
регистрация на работници (WRS) на Обединеното кралство, която е въведена през 2004 
г., когато към ЕС са се присъединили нови държави членки.  Той счита схемата за 
дискриминационна мярка, което също така е от значение, когато засегнатите 
чуждестранни работници се нуждаят от социални помощи. Вносителят на петицията, 
който страда от сериозни здравословни проблеми, на които според него не се обръща 
достатъчно сериозно внимание, призовава Европейския парламент да се заеме с 
въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 18 юли 2011 г.

Вносителят на петицията е полски гражданин, който живее в Обединеното кралство, 
където е работил като шофьор на камион. Той твърди, че Схемата за регистрация на 
работници (WRS) на Обединеното кралство е дискриминационна и че работниците 
мигранти не са информирани относно задължението за регистрация, което също е от 
значение, когато те се нуждаят от социални помощи. Освен това той твърди, че страда 
от проблеми с гърба от юни 2009 г. и счита, че това негово състояние му пречи да 
извършва каквато и да било работа, но лекарят в Службата за помощи счита, че той е 
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трудоспособен и неговото обезщетение при нетрудоспособност е спряно. Освен това 
той се оплаква, че са спрени и неговите помощи за жилищно настаняване.

От март 2011 г. вносителят на петицията представя на Парламента допълнителни 
документи от своята кореспонденция с национален съд относно негов иск за нарушение 
срещу съдия от национален съд по дело, което той е завел срещу свой предишен 
работодател. Той също така е внесъл жалби срещу прокурора и адвоката на 
обвиняемия. 

Наблюдения на Комисията

Схема за регистрация на работниците

Законодателство на ЕС по принцип предоставя на гражданите на ЕС правото на 
свободно движение в друга държава членка с цел работа без необходимост от 
разрешение за работа. Въпреки това, съгласно договорените преходни разпоредби в 
Договора за присъединяване на 8 от 10-те държави членки, присъединили се към ЕС на 
1 май 2004 г. („ЕС-8“), това право може временно да бъде ограничено от други държави 
членки на ЕС по отношение на граждани на ЕС-8. Подобни разпоредби са договорени 
при повечето от предишните разширявания на ЕС и имат за цел постепенно въвеждане 
на правото на ЕС в областта на свободното движение на работници с цел да бъдат 
избегнати сътресения на пазара на труда посредством внезапен приток на работници. 
Обединеното кралство се възползва от тази възможност и до 30 април 2011 г. 
изискваше работниците от 8-те държави членки, желаещи да работят в Обединеното 
кралство, да се регистрират в WRS срещу плащане на такса. 

Противоположно на становището на вносителя на петицията, изискването полските 
граждани да регистрират своята работа не е дискриминационно въз основа на тяхната 
националност, тъй като се позволява от правото на ЕС. След 1 май 2011 г. гражданите 
на ЕС-8 имат пълно право на свободно движение по същия начин като работниците в 
ЕС.

Обезщетение при нетрудоспособност

Преходните разпоредби не позволяват на държавите членки дерогация от правото на 
ЕС относно равнопоставено третиране въз основа на националност по отношение на 
обезщетенията за социално осигуряване като например обезщетението при 
нетрудоспособност. Въпреки това изглежда, че обезщетението при нетрудоспособност 
на вносителя на петицията е спряно не поради това, че той не е гражданин на 
Обединеното кралство или че подлежи на регистрация в WRS, а поради това, че не се 
счита за нетрудоспособен. Следователно, противоположно на мнението на вносителя, 
прекратяването на неговото обезщетение не противоречи на право на ЕС, тъй като 
условията за получаване на обезщетения са от компетентността на всяка от държавите 
членки и се определят единствено от националното право. Тъй като обезщетенията при 
нетрудоспособност обикновено изискват от лицето да бъде нетрудоспособно, 
вносителят на петицията трябва да използва наличните средства за защита на 
национално равнище, ако счита, че не е трудоспособен и следва да има право на
обезщетение.
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Помощи за жилищно настаняване

През януари и февруари 2011 г. вносителят на петицията е представил допълнителни 
документи, в които се посочва, че са спрени неговите помощи за жилищно настаняване, 
тъй като органите в Обединеното кралство считат, че той не е изпълнил едно от 
условията за допустимост в националното право, според което гражданите на ЕС 
трябва да имат точно определено право на пребиваване, например правото на 
пребиваване като работник. 

Съгласно правото на ЕС работниците мигранти от ЕС имат право на равнопоставено 
третиране като местните граждани по отношение на достъпа до социално подпомагане, 
например до помощи за жилищно настаняване. Също така работник мигрант от ЕС, 
който вече не работи, може съгласно условията на член 7, параграф 3 от Директива 
2004/38 да запази статуса си на работник и в такъв случай също има право на 
равнопоставено третиране в рамките на приложното поле на Договора. Вносителят на 
петицията обаче вече не работи. Също така изглежда, че не може да се счита, че той е 
запазил статуса си на работник, ако наистина е работил в Обединеното кралство, без да 
се регистрира в WRS, което може да се предполага от някои от документите, които е 
предоставил: тъй като съгласно преходните разпоредби Обединеното кралство може да 
поиска от полските граждани да се регистрират, това означава, че той не е работил 
законно в Обединеното кралство. Освен това, според Комисията, той не може да търси 
закрилата на горепосоченото право на ЕС, като се има предвид, че не отговаря на 
условията за помощи за жилищно настаняване.

Допълнителни документи, представени след март 2011 г.

Исковете за нарушение срещу съдия от национален съд, прокурор и адвокат са изцяло 
въпроси на националното право. 

Заключение

Петицията не показва каквото и да било нарушение на правото на ЕС. Тя засяга 
въпроси на националното право.

4. Отговор на Комисията (РЕД.), получен на 16 март 2012 г.

В допълнение към първоначалната си петиция вносителят продължава да представя 
допълнителни писма, в които подробно описва своето възприятие за множество 
различни аспекти на различните текущи национални съдебни производства, както и за 
други производства, които той възбудил.  Той повтаря първоначалното си оплакване, че 
службата за жилищно настаняване и съдията го дискриминират като не приемат 
заявлението му за помощ за жилищно настаняване. 

Доколкото вносителят на петицията повтаря едно от първоначалните си оплаквания, а 
именно, че има право на помощ за жилищно настаняване, Комисията може само да 
повтори предоставената по-рано информация, т.е., че поради личните обстоятелства 
около вносителя на петицията той не може да се уповава на разпоредбите на правото на 
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ЕС, според които работниците мигранти от ЕС или тези, които запазват статуса си на 
работници мигранти от ЕС, имат право на равнопоставено третиране като местните 
граждани по отношение на достъпа до социално подпомагане, например до помощи за 
жилищно настаняване.

По принцип, това дали дадено лице има право на помощ или не зависи от това дали то 
отговаря на условията съгласно националното право. Националното право и условията 
му относно правото на обезщетения трябва да отговарят на правото на ЕС, но по 
отношение на помощта за настаняване Комисията вече е разяснила, че в петицията не 
се разкрива нарушение на правото на ЕС. Поради тази причина принадлежи на 
националното съдилище да вземе окончателното решение дали вносителят на 
петицията отговаря на условията по националното право във връзка с правото на 
помощ за настаняване или не, като за целта то установява фактите за отделния случай. 

В допълнителната кореспонденция не се съдържа нито един елемент, който би 
позволил на Комисията да промени своята позиция, както е изразена в предишното 
съобщение. 


