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Temats: Lūgumraksts Nr. 1395/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Krzysztof 
Szremski, par savām problēmām ar Polijas un Spānijas sociālās 
nodrošināšanas sistēmām saistībā ar iesniegumu par darbnespējas naudas 
pabalstu izsniegšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš kopš 2006. gada janvāra strādāja Spānijā, 2009. gadā, 
atrodoties brīvdienās Polijā, paņēma slimības atvaļinājumu. Pēc tam viņu atlaida no darba, 
pamatojoties uz to, ka viņa prombūtnes iemesls netika paziņots, iesniedzot veidlapu E 115 
(medicīniskā izziņa par darbnespēju) un veidlapu E 116 (darbnespējas naudas pabalstu 
pieprasījums). Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šajā gadījumā pieļauta administratīva 
kļūda, jo INSS (Spānijas Sociālās apdrošināšanas fonds) nenosūtīja ZUS (Polijas Sociālās 
apdrošināšanas fonds) departamentam, kas atbildīgs par lūgumraksta iesniedzēja lietu, viņa 
iesniegumu par attiecīgo veidlapu izsniegšanu. Lūgumraksta iesniedzējs arī uzskata, ka ZUS
neievēroja procedūru, kas noteikta spēkā esošajos noteikumos par migrējošo darba ņēmēju 
sociālo nodrošinājumu, un tāpēc aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Pamatojoties uz Regulām (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72 par sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordinēšanu, kas bija piemērojamas faktu brīdī, personai, kurai ir tiesības uz 
slimības pabalstiem naudā, ir tiesības saņemt šos pabalstus, ja darba nespēja ir apstiprināta, 
kamēr šī persona īslaicīgi uzturas citas dalībvalsts teritorijā.
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Ar 2010. gada 1. maiju Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72 tika aizstātas ar Regulām 
(EK) Nr. 883/2004 1 un Nr. 987/2009 2. Tomēr noteikumi par slimības pabalstiem naudā 
netika būtiski grozīti.

Kārtību slimības pabalstu naudā pieprasīšanai, ja darba nespēja sākusies, nodarbinātajai 
personai īslaicīgi uzturoties ārpus kompetentās dalībvalsts, noteica 24. pants kopā ar Regulas 
(EEK) Nr. 574/72 18. pantu.

Ņemot vērā šos noteikumus, informācijas apmaiņa starp sociālā nodrošinājuma iestādēm ir 
tieša. Apdrošinātajai personai ir tikai pienākums informēt uzturēšanās dalībvalsts iestādi par 
savu darba nespēju. Šī informācija uzturēšanās vietas iestādei jāpārsūta kompetentās 
dalībvalsts iestādei (izmantojot veidlapu E 116). Ikviena turpmāka informācijas apmaiņa starp 
kompetentās dalībvalsts iestādēm un uzturēšanās dalībvalsts iestādēm ir tieša un pamatojas uz 
E-veidlapām (kuras — kaut gan joprojām tiek izmantotas pēc jauno regulu stāšanās spēkā —
tiek pakāpeniski likvidētas un ar 2012. gada 1. maiju tiks pilnībā aizstātas ar elektronisku datu 
apmaiņu). Kompetentās dalībvalsts iestāde var jebkurā laikā pieprasīt uzturēšanās dalībvalsts 
iestādei izsniegt veidlapu E 116, kas ir medicīnisks atzinums, ar kuru apstiprina darba 
nespēju.

Kas attiecas uz iesniegtajiem dokumentiem, Spānijas kompetentā iestāde pieprasīja Polijas 
institūcijai izsniegt veidlapu E 116 divas reizes (08.04.2009. un 07.07.2009.). Pēdējā minētā 
iestāde pieņēma pieprasījumus, un informācija tika nosūtīta (18.05.2009., 31.08.2009.).

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja saraksti ar viņa darba devēju iemesls viņa atbrīvošanai no 
darba bija fakts, ka Spānijas sociālā nodrošinājuma iestāde informēja darba devēju, ka 
lūgumraksta iesniedzēja darba nespēja nav apstiprināta ar veidlapu E 116.  

Ņemot vērā lūgumrakstam pievienotos dokumentus, Polijas sadarbības iestāde (attiecībā uz 
slimības pabalstiem naudā — Zakład Ubezpieczen Społecznych — Depertament Zasiłków) 
sazinājās ar Spānijas sadarbības iestādi (Instituto National de la Seguridad Social) divas 
reizes (02.09.2009. un atkārtots atgādinājums tika nosūtīts 14.01.2011.). Lūgumrakstam 
pievienotajos lietas dokumentos nav ietverta Spānijas iestādes atbilde uz Polijas sociālā 
nodrošinājuma institūcijas lūgumu sniegt paskaidrojumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, šķietami, ka lūgumraksta iesniedzēja pieredzētā situācija 
radusies divu iesaistīto sociālā nodrošinājuma iestāžu sadarbības problēmu dēļ.

Nav pilnībā skaidrs, vai Spānijas sociālā nodrošinājuma iestāde pamatoja lēmumu uz faktu, ka 
veidlapa E 116 netika nogādāta, vai — kā varētu noprast no darba devēja vēstules attiecībā uz 
atbrīvošanu no darba — ka lūgumraksta iesniedzējs pats nenogādāja veidlapu E 116 
kompetentajai Spānijas iestādei. Pēdējais minētais pieprasījums būtu pretrunā piemērojamiem 
noteikumiem par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu.

Ja lūgumraksta iesniedzējs piekrīt atklāt viņa informāciju, Komisija ir gatava sazināties ar 

                                               
1 OV L 166, 30.4.2004., 1.–123. lpp.
2 OV L 284, 30.10.2009., 1.–42. lpp.
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Spānijas varas iestādēm, lai pieprasītu skaidrojumu šajā lietā.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja atbrīvošanu no darba Komisija norāda, ka nav konkrētu 
ES tiesību aktu par iemesliem, procedūru un sekām saistībā ar personas atbrīvošanu no 
darba1. Tādēļ attiecīgās Spānijas iestādes ir atbildīgas par to, lai reglamentētu un atrisinātu 
šādus jautājumus, pamatojoties uz piemērojamiem valsts tiesību aktiem un pēc visu attiecīgo 
faktu konstatēšanas konkrētajā gadījumā.

Attiecībā uz migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma jautājumu, kā Komisija jau 
norādīja iepriekšējā paziņojumā, no pieejamās informācijas izriet, ka Polijas iestāde ZUS ir 
pieņēmusi Spānijas iestādes lūgumus izsniegt E 116 veidlapu un divas reizes sazinājusies ar 
sadarbības iestādi Spānijā.

Lai papildus noskaidrotu situāciju, Komisija pēc vienošanās ar lūgumraksta iesniedzēju atklāt 
personas datus vērsās pie Spānijas iestādēm. Tā pieprasīja minētajām iestādēm tieši informēt 
lūgumraksta iesniedzēju par iestāžu veiktās izmeklēšanas rezultātiem. Arī Komisijai būtu 
jāsaņem šīs atbildes kopija un, ja tās novērtējumā tiks konstatēts ES tiesību aktu pārkāpums 
attiecībā uz sociālās nodrošināšanas sistēmu koordināciju, tā veiks vajadzīgos pasākumus.

Komisijai nav pilnvaru izvērtēt privātpersonu faktiskos apstākļus, bet tā uzrauga, kā 
dalībvalstis īsteno ES tiesību aktus, un pārbauda valstu tiesību aktus un praksi, ja tiek 
uzskatīts, ka tie varētu aizskart ES tiesību aktus.

                                               
1 Izņemot gadījumus, kad notiek diskriminācija ar valstspiederību, dzimumu vai rasi saistītu iemeslu un citu 
aizliegtu iemeslu dēļ, kuru šajā gadījumā, šķiet, nav.


