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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1395/2010, adresată de Krzysztof Szremski, de cetățenie poloneză, 
privind problemele sale cu sistemele de securitate socială polonez și spaniol, 
în contextul formulării unei cereri de plată a unor indemnizații pentru 
incapacitate de muncă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care începând din ianuarie 2006 a lucrat în Spania, s-a îmbolnăvit în timpul unei 
vacanțe din Polonia din 2009. Ulterior, el a fost concediat pe motivul că nu a prezentat 
motivele absenței sale în formularul E 115 (certificatul medical care atestă incapacitatea de 
muncă) și în formularul E 116 (cererea de prestații în bani pentru incapacitate de muncă). 
Petiționarul subliniază faptul că în acest caz este vorba despre o eroare administrativă, întrucât 
INSS (fondul spaniol de asigurări sociale) nu a transmis cererea pentru respectivele formulare 
la departamentul din cadrul ZUS (fondul polonez de asigurări sociale) responsabil pentru 
dosarul petiționarului. În plus, petiționarul indică faptul că ZUS nu a respectat procedura 
stabilită de regulamentele referitoare la securitatea socială a lucrătorilor migranți și, prin 
urmare, el solicită Parlamentului European să intervină în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

În temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și 574/72 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială aflate în vigoare în momentul producerii faptelor, o persoană care are 
dreptul la prestații de boală în bani este îndreptățită să primească prestațiile în momentul 
confirmării incapacității de muncă în perioada șederii temporare a persoanei în cauză pe 
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teritoriul unui alt stat membru. 

Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și 574/72 au fost înlocuite începând cu data de 1 mai 2010 
cu Regulamentele (CE) nr. 883/20041 și 987/20102. Cu toate acestea, normele privind 
prestațiile de boală în bani nu au suferit modificări substanțiale.

Procedura de cerere a prestațiilor de boală în bani, atunci când incapacitatea de muncă a unei 
persoane angajate a început să se manifeste pe parcursul șederii temporare în afara statului 
membru competent, este reglementată de articolul 24 coroborat cu articolul 18 din 
Regulamentul (CEE) nr. 574/72. 

În temeiul acestor dispoziții, comunicarea dintre instituțiile de securitate socială se realizează 
în mod direct. Persoanei asigurate îi revine doar obligația de a informa instituția din statul 
membru de ședere cu privire la incapacitatea sa de muncă. Aceste informații ar trebui 
transferate de instituția din țara de ședere către instituția statului membru competent (prin 
intermediul formularului E116). Orice comunicare ulterioară dintre instituțiile statului 
membru competent și statul membru de ședere se realizează în mod direct în baza 
formularelor E (care – deși aflate în uz după intrarea în vigoare a noilor regulamente –, sunt 
retrase treptat și vor fi înlocuite integral până la data de 1 mai 2012 cu schimbul electronic de 
date). Instituția statului membru competent poate solicita în orice moment unei instituții din 
statul membru de ședere emiterea formularului E116 care reprezintă un raport medical de 
confirmare a incapacității de muncă. 

În ceea ce privește documentele trimise, instituția competentă spaniolă a solicitat instituției 
poloneze emiterea formularului E116 în două rânduri (8.4.2009 și 7.7.2009). Cererile au fost 
acceptate de aceasta din urmă, iar informațiile au fost transmise (18.5.2009, 31.8.2009). 

Conform corespondenței dintre petiționar și angajator, motivul concedierii sale a fost 
reprezentat de faptul că instituția de securitate socială spaniolă l-a informat pe acesta din urmă 
cu privire la faptul că incapacitatea de muncă a petiționarului nu a fost confirmată de 
formularul E116.  

Având în vedere documentele anexate petiției, organismul de legătură polonez (pentru 
prestații de boală în bani – Zakład Ubezpieczen Społecznych – Depertament Zasiłków) a luat 
legătura cu organismul de legătură spaniol (Instituto National de la Seguridad Social) în două 
rânduri (la 2.9.2009 și un avertisment ulterior a fost trimis la 14.1.2011). Dosarul cu 
documentele anexate la petiție nu include răspunsul instituției spaniole la cererea de 
clarificare din partea instituției poloneze de securitate socială.

Având în vedere cele menționate mai sus, se pare că situația cu care se confruntă petiționarul 
se datorează problemelor de cooperare dintre cele două instituții de securitate socială 
implicate. 

Nu este pe deplin clar dacă instituția de securitate socială spaniolă și-a întemeiat decizia pe 
faptul că formularul E116 nu a fost transmis sau – după cum poate reieși din scrisoarea de 
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concediere transmisă de angajator –, pe faptul că petiționarul însuși nu a livrat formularul 
E116 instituției spaniole competente. Solicitarea din urmă nu ar fi în conformitate cu normele 
în vigoare în domeniul coordonării sistemelor de asigurări sociale. 

În cazul în care petiționarul este de acord să divulge datele personale, Comisia este pregătită 
să contacteze autoritățile spaniole pentru a solicita clarificări în acest caz.

4. REV Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

În ceea ce privește concedierea petiționarului, Comisia subliniază că nu există nicio legislație 
a UE privind motivele, procedura și consecințele concedierilor individuale1. Prin urmare, 
autorităților spaniole competente le revine obligația să reglementeze și să rezolve astfel de 
probleme pe baza legislației naționale aplicabile și după stabilirea tuturor faptelor relevante 
pentru fiecare caz în parte.

În ceea ce privește problema legată de securitatea socială a lucrătorilor migranți, astfel cum a 
subliniat Comisia în comunicarea anterioară, din informațiile disponibile rezultă că instituția 
poloneză ZUS a acceptat cererile din partea instituției spaniole de a emite formularul El 16 și 
a contactat organismul de legătură spaniol în două rânduri. 

Pentru a clarifica situația în continuare, Comisia a transmis o cerere autorităților spaniole, 
ulterior acordului reclamantului de a-și dezvălui datele cu caracter personal. Le-a solicitat 
autorităților respective să informeze petiționarul direct cu privire la rezultatul anchetei lor.
Comisia ar trebui, de asemenea, să primească o copie a acestui răspuns și, dacă din evaluarea 
sa reiese o încălcare a normelor UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială, 
aceasta va lua măsurile necesare.

Comisia nu este în măsură să evalueze circumstanțele de fapt ale fiecărei persoane în parte, 
dar monitorizează punerea în aplicare a legislației UE de către statele membre și analizează 
legislația și practica naționale, atunci când consideră că legislația respectivă ar putea să nu 
respecte legislația UE.

                                               
1 Cu excepția cauzurilor în care există discriminare pe bază de naționalitate, gen, rasă și alte motive interzise care nu par 
să existe în cazul prezent.


