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Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1395/2010, внесена от Krzysztof Szremski, с полско гражданство, 
относно проблемите му с полската и испанската социалноосигурителни 
системи във връзка със заявление за парично обезщетение за 
неработоспособност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който работи в Испания от януари 2006 г., е взел отпуск по 
болест, докато е бил на почивка в Полша през 2009 г. Впоследствие е бил уволнен на 
основание, че причината за отсъствието му не е представена с формуляр E 115 
(медицински доклад, свързан с неработоспособност) и формуляр E 116 (искане за 
парично обезщетение за неработоспособност). Вносителят твърди, че в този случай е 
имало административна грешка, тъй като INSS (испанският социалноосигурителен 
фонд) не е изпратил молбата му за въпросните формуляри на дирекцията в ZUS 
(полския социалноосигурителен фонд), който отговаря за досието на вносителя. Той 
също така счита, че ZUS не е следвал процедурата, предвидена в съответното 
законодателство относно социалното осигуряване на работници мигранти, и затова 
призовава Европейския парламент да разгледа случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Въз основа на Регламенти (ЕИО) № 1408/71 и № 574/72 относно координация в 
областта на социалното осигуряване, които са били в сила по времето, когато е 
възникнал случаят, лице, имащо право на парично обезщетение за болест, може да 
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получи такова обезщетение, когато неговата неработоспособност е била потвърдена по 
време, когато лицето временно е пребивавало на територията на друга държава членка. 

От 1 май 2010 г .  Регламенти (ЕИО) № 1408/71 и № 574/72 са били заменени с 
Регламенти (ЕО) № 883/20041 и № 987/20102. Правилата относно паричните 
обезщетения за болест обаче не са били съществено изменяни.

Процедурата за получаване на парично обезщетение за болест, когато 
неработоспособността е започнала по времето, когато наетото лице е имало временен 
престой извън компетентната държава членка, е определена от член 24 във връзка с 
член 18 от Регламент (ЕИО) № 574/72. 

Съгласно тези разпоредби комуникацията между социалноосигурителните институции 
е директна. Осигуреното лице има задължение единствено да информира институцията 
на държавата членка по престой относно неспособността си да извършва трудова 
дейност. Тази информация следва да бъде изпратена от институцията по място на 
престой до съответната институция в компетентната държава членка (като се използва 
формуляр E 116). Всяка следваща комуникация между институциите на компетентната 
държава членка и държавата членка по престой е директна и е въз основа на Е-
формулярите (които, въпреки че все още се използват след влизането в сила на новите 
регламенти, постепенно биват оттегляни от употреба и ще бъдат напълно заменени от 
системата за електронен обмен на данни до 1 май 2012 г.). Институцията от 
компетентната държава членка може да изиска по всяко време от институцията на 
държавата членка по престой да издаде формуляр E116, който представлява 
медицинска експертиза, потвърждаваща неработоспособност. 

По отношение на внесените документи, испанската компетентна институция е поискала 
от полската институция да издаде формуляр Е116 два пъти (на 8.4.2009 г .  и на 
7.7.2009 г.). Исканията са били приети от полската институция и информацията е била 
изпратена (18 май 2009 г., 31 август 2009 г.). 

Съгласно кореспонденцията на вносителя на петицията с работодателя му, причина за 
неговото уволнение е бил фактът, че испанската социалноосигурителна институция е 
информирала работодателя, че неработоспособността на вносителя не е била 
потвърдена от формуляр Е116.  

Предвид документите, приложени към петицията, полският орган за връзка (отговарящ 
за паричните обезщетения за болест – Zakład Ubezpieczen Społecznych - Depertament 
Zasiłków) се е свързал с испанския орган за връзка (Instituto National de la Seguridad 
Social) два пъти (на 2 септември 2009 г., а на 14 януари 2011 г. е било изпратено 
напомняне). Папката с документи, приложена към петицията, не съдържа отговора от 
испанската институция на молбата за разяснение, изпратена от полската 
социалноосигурителна институция.

В контекста на гореизложеното изглежда, че положението на вносителя се дължи на 

                                               
1 OВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1–123.
2 ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1–42.
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проблеми в сътрудничеството между въпросните две социалноосигурителни 
институции. 

Не става напълно ясно дали испанската социалноосигурителна институция е основала 
решението си на факта, че не е бил предоставен формуляр Е116, или на това, че – както 
изглежда от писмото на работодателя на вносителя на петицията – самият вносител не е 
предоставил формуляр Е116 на компетентната испанска институция. Последното 
искане не би било в съответствие с приложимите правила относно координацията на 
социалното осигуряване. 

Ако вносителят на петицията се съгласи да предостави своите данни, Комисията е 
готова да се свърже с испанските органи и да изиска разяснение по случая.

4. REV Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Що се отнася до уволнението на вносителя на петицията, Комисията отбелязва, че няма 
конкретен законодателен акт на ЕС относно основанията, процедурата и последствията 
от индивидуални уволнения1. Следователно компетентните испански органи са тези, 
които трябва да регулират и решават подобни въпроси въз основа на приложимото 
национално законодателство и след установяване на всички релевантни факти във 
всеки отделен случай.

Що се отнася до въпроса, свързан със социалното осигуряване на работниците 
мигранти, както отбеляза Комисията в предходното съобщение, от наличната 
информация е видно, че полската институция ZUS е приела исканията от испанската 
институция за издаване на формуляра El16 и е влязла два пъти в контакт с испанския 
орган за връзка. 

За да се изясни още повече ситуацията, след като получи съгласието на жалбоподателя 
за разкриване на личните му данни, Комисията изпрати искане до испанските органи. 
Тя поиска от гореспоменатите органи да информират вносителя директно относно 
резултатите от разследването си. Комисията също следва да получи копие от този 
отговор и ако оценката й разкрие нарушение на правилата на ЕС относно 
координацията на системите за социално осигуряване, тя ще предприеме необходимите 
мерки. 

Комисията не е в състояние да извърши оценка на фактическите обстоятелства по 
отношение на физически лица, но наблюдава прилагането на правото на ЕС от страна 
на държавите членки и преглежда националното законодателство и практика, когато се 
счита, че това законодателство може да бъде в нарушение на правото на ЕС.

                                               
1 Освен случаите, при които има дискриминация въз основа на националност, пол, раса, както и други 
забранени основания, което явно не съществува в настоящия случай.


