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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0900/2011,внесена от Andreka Maftei, с румънско гражданство, 
относно твърденията за дискриминация срещу румънци в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е румънски гражданин, който от 11 години пребивава в 
Испания заедно със семейството си. Той счита, че повторното активиране на преходния 
период е дискриминационно, тъй като засяга единствено румънците. В тази връзка 
вносителят на петицията посочва членове 1—6 от Регламент (ЕИО) № 1612/68 на 
Съвета относно свободното движение на работници в Общността. Вносителят на 
петицията си задава въпроса как румънските имигранти ще могат да връщат заемите, 
които са изтеглили, тъй като вече не им е позволено да работят законно.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Правото на ЕС относно свободното движение на работници дава право на гражданите 
на ЕС, наред с другото, да търсят работа и да работят в друга държава членка, без да е 
необходимо разрешително за работа. Въпреки това по силата на преходните 
разпоредби, приети в Договора за присъединяване на България и Румъния, това право 
на свободен достъп до трудовия пазар съгласно членове 1—6 от Наредба 492/20111

може да бъде ограничено от другите държави членки по отношение на български и 
румънски граждани за временен период от 7 години, най-късно до 31 декември 2013 г. 

                                               
1 Кодифициран Регламент 492/2011 отменя и заменя Регламент (ЕО) № 1612/68 от 16 юни 2011 г.
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Подобни преходни разпоредби са приложени при повечето от предишните 
разширявания на ЕС и имат за цел постепенно въвеждане на правото на ЕС в областта 
на свободното движение на работници, за да бъдат избегнати затруднения на пазара на 
труда поради внезапен приток на работници.

Тези преходни разпоредби също предвиждат предпазна клауза: държава членка, която 
вече не ограничава достъпа до пазара на труда за работници от България и Румъния 
преди края на 7-годишния период и прилага правото на ЕС за свободно движение на 
работници, може отново да въведе ограничения, ако има сериозни затруднения на 
пазара на труда или заплаха от такива. От 1 януари 2009 г. Испания вдигна 
ограниченията върху достъпа до пазара на труда за български и румънски работници, 
но на 22 юли 2011 г. използва предпазната клауза по отношение на румънските 
работници. С Решение 2011/503/ЕС от 11 август 2011 г.1 Комисията потвърди, че 
Испания изпитва сериозни затруднения на трудовия пазар и я упълномощи временно да 
преустанови прилагането на членове 1—6 от Регламент № 492/2011 по отношение на 
румънските работници при определени условия до 31 декември 2012 г.

Въпреки че това означава, че румънските работници се третират различно от 
останалите граждани на ЕС, които не се нуждаят от разрешително за работа, за да 
работят в Испания, това различно третиране не представлява дискриминация въз 
основа на гражданство, в противоречие с правото на ЕС: Договорът за ЕС2 забранява 
дискриминацията въз основа на гражданство, без да се засягат специалните разпоредби 
на Договора. Преходните разпоредби в Договора за присъединяване, включително и 
предпазната клауза, която изрично разрешава временно изискване за разрешително за 
работа, са такива специални разпоредби на Договора.
Накрая, повторното въвеждане на ограничения не означава, че на румънските граждани 
вече не е позволено да работят законно в Испания, както предполага вносителят на 
петицията. Това означава само, че румънските граждани следва да отговарят на 
условията на национално испанското право, т.е. да притежават разрешително за работа, 
за да работят законно в Испания. Това дори не се прилага за всички румънски 
граждани, тъй като в съответствие с условията на решението на Комисията, румънските 
граждани, които вече са назначени на работа или са регистрирани като търсещи работа 
в Испания на 22 юли 2011 г., не се нуждаят от разрешително за работа. 

Заключение

Противно на становището на вносителя на петицията, временното изискване 
румънските работници да притежават разрешително за работа, за да работят в Испания, 
не се забранява от правото на ЕС като дискриминация въз основа на гражданство.

                                               
1 ОВ L 207, 12.8.2011 г., стр. 22
2 Член 18 от ДФЕС


