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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1395/2010, kurią dėl jam kilusių problemų, susijusių su Lenkijos 
ir Ispanijos socialinės apsaugos sistemomis, kai kreipiamasi dėl piniginių 
nedarbingumo išmokų, pateikė Lenkijos pilietis Krzysztof Szremski

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, nuo 2006 m. sausio mėn. dirbęs Ispanijoje, 2009 m. atostogaudamas 
Lenkijoje pasiėmė laikinojo nedarbingumo atostogas. Vėliau jis buvo atleistas iš darbo 
motyvuojant tuo, kad apie savo nebuvimo priežastį pranešė ne naudodamas formą E 115 
(medicininė nedarbingumo pažyma) ir formą E 116 (prašymas skirti piniginę nedarbingumo 
išmoką). Peticijos pateikėjas tvirtina, kad šiuo atveju padaryta administracinė klaida, nes 
Ispanijos socialinės apsaugos fondas (isp. INSS) neišsiuntė jo prašymo dėl minėtųjų formų 
peticijos pateikėjo dokumentus tvarkančiam Lenkijos socialinės apsaugos fondo (lenk. ZUS) 
skyriui. Peticijos pateikėjas taip pat mano, kad ZUS nesilaikė atitinkamuose darbuotojų 
migrantų socialinės apsaugos reglamentuose nustatytos tvarkos, ir todėl prašo Europos 
Parlamento imtis nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

Remiantis reglamentais (EEB) Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72 dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo, kurie galiojo nagrinėjamomis aplinkybėmis, asmuo, turintis teisę gauti 
pinigines ligos išmokas, gali jas gauti, kai tam asmeniui laikinai būnant kitos valstybės narės 
teritorijoje patvirtinamas jo nedarbingumas.
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Nuo 2010 m. gegužės 1 d. reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72 pakeisti reglamentais 
(EB) Nr. 883/20041 ir Nr. 987/20102. Vis dėlto piniginių ligos išmokų taisyklės iš esmės 
nepakeistos.

Kreipimosi dėl piniginių ligos išmokų tvarka, kai nedarbingumas prasideda dirbančiam 
asmeniui laikinai būnant už kompetentingos valstybės narės ribų, apibrėžta pagal Reglamento 
(EEB) Nr. 574/72 24 ir 18 straipsnius.

Pagal šias nuostatas socialinio draudimo institucijos bendrauja tiesiogiai. Apdraustasis asmuo 
tik privalo apie savo nedarbingumą informuoti valstybės narės, kurioje jis yra, valdžios 
instituciją. Buvimo vietos valdžios institucija turėtų perduoti šią informaciją kompetentingos 
valstybės narės valdžios institucijai (naudodama formą E 116). Bet koks tolesnis 
kompetentingos valstybės narės ir buvimo vietos valstybės narės valdžios institucijų 
bendravimas yra tiesioginis ir vykdomas naudojant E formas (nors pradėjus taikyti naujuosius 
reglamentus jos toliau naudojamos, jų pamažu atsisakoma ir iki 2012 m. gegužės 1 d. jas 
visiškai pakeis elektroniniai duomenų mainai). Kompetentingos valstybės narės valdžios 
institucija gali bet kuriuo metu prašyti buvimo vietos valstybės narės valdžios institucijos 
išduoti formą E 116, kuri yra nedarbingumą patvirtinanti medicininė pažyma.

Kalbant apie pateiktus dokumentus, Ispanijos kompetentinga valdžios institucija du kartus 
kreipėsi į Lenkijos valdžios instituciją su prašymu išduoti formą E 116 (2009 m. balandžio 
8 d. ir 2009 m. liepos 7 d.). Pastaroji prašymus priėmė ir išsiuntė informaciją (2009 m. 
gegužės 18 d. ir 2009 m. rugpjūčio 31 d.).

Sprendžiant iš peticijos pateikėjo susirašinėjimu su darbdaviu, jo atleidimo priežastis buvo tai, 
kad Ispanijos socialinio draudimo institucija pranešė darbdaviui, jog peticijos pateikėjo 
nedarbingumas nepatvirtintas forma E 116.

Kaip matyti iš dokumentų, pridėtų prie peticijos, Lenkijos ryšių palaikymo įstaiga (piniginių 
ligos išmokų klausimais – lenk. Zakład Ubezpieczen Społecznych – Depertament Zasiłków) 
du kartus kreipėsi į Ispanijos ryšių palaikymo įstaigą (isp. Instituto National de la Seguridad 
Social) (2009 m. rugsėjo 2 d.; pakartotinis priminimas išsiųstas 2011 m. sausio 14 d.). Tarp 
dokumentų, pateiktų su peticija, nėra Ispanijos valdžios institucijos atsakymo į Lenkijos 
socialinio draudimo institucijos prašymą patikslinti informaciją.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atrodo, kad peticijos pateikėjo situaciją lėmė dviejų 
socialinio draudimo institucijų bendradarbiavimo problemos.

Nevisiškai aišku, ar Ispanijos socialinio draudimo institucija sprendimą grindė tuo, kad 
nebuvo pateikta forma E 116, ar, kaip galima spręsti iš darbdavio rašto dėl atleidimo iš darbo, 
peticijos pateikėjas pats nepateikė formos E 116 Ispanijos kompetentingai valdžios 
institucijai. Pastarasis prašymas neatitiktų taikomų socialinės apsaugos koordinavimui 
taisyklių.

Jei peticijos pateikėjas sutinka atskleisti savo duomenis, Komisija pasirengusi susisiekti su 

                                               
1 OL L 166, 2004 4 30, p. 1–123.
2 OL L 284, 2009 10 30, p. 1–42.
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Ispanijos valdžios institucijomis ir paprašyti patikslinti su šiuo atveju susijusią informaciją.

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

Kalbant apie peticijos pateikėjo atleidimą, Komisija pažymi, kad nesama konkretaus ES 
teisės akto, susijusio su individualių atleidimų pagrindu, tvarka ir pasekmėmis1. Todėl tokius 
klausimus turi reguliuoti ir spręsti kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos, remdamosi 
taikomais nacionaliniais teisės aktais ir kiekvienu atveju nustačiusios visus aktualius faktus.

Kalbant apie klausimą, susijusį su darbuotojų migrantų socialine apsauga, Komisija 
ankstesniame atsakyme yra pažymėjusi, kad, kaip matyti iš turimos informacijos, Lenkijos 
institucija, ZUS, priėmė Ispanijos valdžios institucijos prašymus išduoti E 116 formą ir du 
kartus kreipėsi į Ispanijos ryšių palaikymo įstaigą.

Siekdama toliau aiškintis situaciją, Komisija, skundėjui sutikus atskleisti asmens duomenis, 
kreipėsi su prašymu į Ispanijos valdžios institucijas. Komisija paprašė šių valdžios institucijų 
tiesiogiai informuoti peticijos pateikėją apie jų tyrimo rezultatus. Komisija taip pat turėtų 
gauti šio atsakymo kopiją ir, jeigu jai atlikus vertinimą būtų atskleistas ES socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo taisyklių pažeidimas, ji imsis reikiamų veiksmų.

Komisija negali vertinti su atskirais asmenimis susijusių faktinių aplinkybių, tačiau ji stebi, 
kaip valstybės narės įgyvendina ES teisę, ir tikrina nacionalinius teisės aktus ir praktiką, kai 
manoma, kad šiais teisės aktais gali būti pažeidžiama ES teisė.

                                               
1 Išskyrus diskriminacijos tautybės, lyties, rasės ir kitais draudžiamais pagrindais atvejus, tačiau nepanašu, kad tai būtų 
taikytina šiuo atveju.


