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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0386/2012, внесена от Viorel Staicu, с румънско гражданство, 
относно законодателството за периода на изчакване за получаване на 
обезщетение за безработица в Кипър

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е работил четири години в Кипър. Остава без работа през 
декември 2011 г. През януари 2012 г. внася документи за получаване на обезщетение за 
безработица. Информиран е, че първото плащането от обезщетението за безработица 
ще му бъде изпратено след три месеца. Тъй като финансовото му положение се 
влошава с всеки изминат ден, вносителят на петицията се пита дали този период на 
изчакване е в съответствие с европейското законодателство. Вносителят на петицията 
се е обърнал към властите в Кипър, но не е получил никакъв отговор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

По правило законодателството на ЕС в областта на социалната сигурност предвижда 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социална сигурност. Правото на 
Съюза не ограничава правомощията на държавите членки да организират своите схеми 
за социална сигурност и предвид липсата на хармонизация на равнището на Съюза 
именно законодателството на всяка държава членка следва да установи условията, при 
които се предоставят социалноосигурителните обезщетения, размера на тези 
обезщетения и срока, за който те се предоставят. Въпреки това, при упражняването на 
това правомощие държавите членки трябва да спазват правото на Съюза и по-
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специално разпоредбите на Договора относно свободното движение на работници или 
относно свободата на всички граждани на Европейския съюз да се движат и да 
пребивават на територията на държавите членки и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
883/2004, с които бяха установени общи правила и принципи, които всички национални 
органи трябва да спазват при прилагането на националното право. Тези правила 
гарантират, че прилагането на различните национални законодателства е в 
съответствие с основните принципи на равно третиране и недискриминация. По този 
начин се гарантира, че прилагането на различните национални законодателства няма да 
оказва отрицателно въздействие върху лицата, които упражняват своето право на 
свободно придвижване в Европейския съюз.
Следователно, въпреки че дадена държава членка е свободна да определя период на 
изчакване за изплащането на обезщетения за безработица по силата на националната 
нормативна уредба, въз основа на информацията, предоставена в петицията, държава 
членка не може да прилага различни периоди на изчакване преди изплащането на 
първото обезщетение за безработица на дадено безработно лице в зависимост от това, 
дали това лице е работило винаги в компетентната държава членка или в държава 
членка, различна от компетентната държава членка.

Трябва да се припомни, че съгласно приключилото дело в Съда на Европейския съюз, 
„освен ако не е обективно оправдана и пропорционална на преследваната цел, дадена 
разпоредба на националното право трябва да се счита за непряко дискриминационна, 
когато поради характера си може да засегне в по-голяма степен работниците мигранти, 
отколкото местните работници, и следователно може да постави по-специално първата 
категория в по-неблагоприятно положение.”1

Комисията счита, че прилагането на по-дълги периоди на изчакване за изплащането на 
обезщетения за безработица на лица, които са упражнявали своето право на свободно 
придвижване н ЕС, би поставило работниците мигранти в по-неблагоприятно 
положение, отколкото местните работници, и това би противоречало на членове 45 и 48 
от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

За тази цел службите на Комисията отправиха допитване до кипърските компетентни 
органи, като кипърските органи отговориха на 5 ноември 2012 г.  

В своя отговор кипърските органи заявиха, че в член 31, параграф 1 от Закона за 
социалното осигуряване (№ 59(1)/2010) се предвижда, че дадено лице, което е 
застраховано по отношение на социалното осигуряване, има право да получава 
обезщетение за безработица за всеки ден на безработица, за който са изпълнение 
съответните изисквания.

По-нататък в член 31, параграф 1 от Закона за социалното осигуряване (№ 59(1)/2010) 
се предвижда, че никое лица няма право да получава обезщетение за безработица през 
първите три дни след прекратяване на трудовата заетост. Тези лица, които са осигурени 
чрез доброволно осигуряване за периоди, в които те са работили за кипърски 
работодател в трета държава, различна от държава – членка на ЕИП, или Швейцария, 
нямат право да получават обезщетения за безработица за първите 30 дни.
                                               
1 Виж в този контекст дело Borawitz, C-124/99 [2000], Recueil, стр. I-7293, точки 25-27) и цитираната там 
съдебно практика.
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Съгласно член 2 от Закон (№ 59(1)/2010 трета държава означава държава, различна от 
държава – членка на ЕС, и в този списък не влизат държавите, които са страни по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), и Швейцария.
Кипърските органи потвърдиха, че кипърското законодателство не предвижда при 
никакви обстоятелства период на изчакване от три месеца за изплащане на обезщетения 
за безработица.
Въз основа на горепосочената информация може да се направи наблюдението, че 
кипърското законодателство предвижда по-дълги периоди на изчакване за лица, 
обхванати от схеми за доброволно осигуряване на територията на трети държави извън 
ЕИП или Швейцария. Следователно то не е приложимо за лица, които са се 
придвижвали на територията на Европейския съюз.
Кипърските органи подчертаха, че за всички лица, които имат право на обезщетения за 
безработица, без да се прави изключение за работници мигранти от ЕС, се прилага 
период на изчакване от три дни. В този контекст описаният от вносителя на петицията 
случай представлява погрешно прилагане на кипърското законодателство и този случай 
е трябвало да бъде разрешен от заинтересованите национални органи.

Заключение

Въз основа на горепосочената информация службите на Комисията считат, че 
кипърското законодателство не съдържа дискриминационно условие, чрез което би 
било възможно прилагането на различни периоди на изчакване за лица, които са 
упражнявали своето право на свободно придвижване на територията на ЕС, и че в този 
смисъл по силата на кипърското законодателство лицата, които се придвижват на 
територията на ЕС, имат същите права и подлежат на същите задължения, както и 
гражданите на Република Кипър.


