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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1132/2010 af Richard Prince, polsk statsborger, om hans 
personlige situation og påstået forskelsbehandling i Det Forenede Kongerige 
af udenlandske arbejdstagere

1. Sammendrag

Andrageren, der er bosat i Nordirland, påklager den britiske ordning for registrering af 
arbejdstagere (WRS), der blev indført i 2004, da nye lande tiltrådte Den Europæiske Union.  
Han betragter ordningen som en diskriminerende foranstaltning, der tillige har betydning, når 
de berørte udenlandske arbejdstagere har behov for sociale ydelser.  Andrageren, der har
alvorlige helbredsmæssige problemer, som efter hans opfattelse ikke bliver taget tilstrækkeligt 
alvorligt, anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. juli 2011.

"Andrageren er polsk statsborger og bor i Det Forenede Kongerige, hvor han har arbejdet som 
lastbilchauffør. Han hævder, at Det Forenede Kongeriges ordning for registrering af 
arbejdstagere (WRS) er diskriminerende, og at vandrende arbejdstagere ikke er blevet 
informeret om pligten til at lade sig registrere, hvilket tillige har betydning, når de har behov 
for sociale ydelser. Han oplyser endvidere, at han har lidt af rygproblemer siden juni 2009 og 
mener, at hans helbredstilstand forhindrer ham i at udføre nogen form for arbejde, men at 
lægen på ydelseskontoret anser ham for at være i stand til at arbejde, og at udbetalingen af 
sygedagpenge derfor er ophørt. Han klager desuden over, at udbetalingen af hans boligstøtte 
er ophørt.
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Siden marts 2011 har andrageren indsendt supplerende dokumenter til Parlamentet fra hans 
korrespondance med en national domstol om andragerens påstand om fejl mod en national 
dommer i en sag, som han havde anlagt mod sin tidligere arbejdsgiver. Han har også indsendt 
klager over sagsøgtes advokat. 

Kommissionens bemærkninger

Ordningen for registrering af arbejdstagere (WRS)

EU's lovgivning giver generelt EU's borgere ret til frit at rejse til en anden medlemsstat for at 
arbejde uden behov for en arbejdstilladelse. I henhold til overgangsordningerne i forbindelse 
med tiltrædelsestraktaten for otte af de 10 medlemsstater, som tiltrådte EU den 1. maj 2004 
("EU-8"), kunne de øvrige medlemsstater midlertidigt begrænse denne rettighed for EU-8-
statsborgere. Sådanne ordninger er blevet indgået i forbindelse med de fleste af EU's tidligere 
udvidelser og har til formål at sikre en gradvis indførelse af EU-lovgivningen om 
arbejdskraftens frie bevægelighed for at undgå forstyrrelser af arbejdsmarkedet som følge af 
en pludselig tilstrømning af arbejdstagere. Det forenede kongerige gjorde brug af denne 
mulighed og krævede frem til 30. april 2011, at arbejdstagere fra de otte lande, som ønskede 
at arbejde i Det Forenede Kongerige, skulle lade sig registrere i WRS mod betaling af et 
gebyr. 

Det er derfor ikke - som andrageren mener - diskriminerende på grundlag af nationalitet i 
henhold til EU-lovgivningen at kræve, at polske arbejdstagere skulle lade deres arbejde 
registrere. Siden 1. maj 2011 har EU-8-statsborgere haft den fulde ret til fri bevægelighed på 
samme måde som arbejdstagere i EU.

Sygedagpenge

Overgangsbestemmelserne tillader ikke medlemsstaterne at afvige fra EU-lovgivningen om 
ligebehandling på grundlag af nationalitet, når det gælder sociale sikringsydelser, som f.eks. 
sygedagpenge. Det ser imidlertid ud til, at udbetalingen af andragerens sygedagpenge ikke er 
ophørt, fordi han ikke er britisk statsborger, eller fordi han er omfattet af WRS, men fordi man 
ikke anser ham for ude af stand til at arbejde. I modsætning til andragerens opfattelse er den 
ophørte udbetaling af hans ydelse derfor ikke i strid med EU-lovgivningen, da betingelserne 
for at være berettiget til ydelser hører under den enkelte medlemsstat og udelukkende afgøres 
af den nationale lovgivning. Eftersom sygedagpenge normalt forudsætter, at man er ude af 
stand til at arbejde, må andrageren gøre brug af de tilgængelige klagemuligheder på nationalt 
niveau, hvis han mener, at han ikke er i stand til at arbejde og burde være berettiget til 
ydelsen.

Boligstøtte

Andrageren indsendte i januar og februar 2011 supplerende dokumenter, hvoraf det fremgår, 
at hans boligstøtte er ophørt, fordi de britiske myndigheder mener, at han ikke opfylder et af 
støttekriterierne i den nationale lovgivning, nemlig at EU-statsborgere skal have en specifik 
opholdsret, f.eks. opholdsret som arbejdstager. 
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Ifølge EU-lovgivningen har vandrende arbejdstagere ret til at blive behandlet på lige fod med 
statsborgere med hensyn til adgang til sociale ydelser, som f.eks. boligstøtte. Også en 
vandrende EU-arbejdstager, som ikke længere arbejder, kan under de i artikel 7, stk. 3, i 
direktiv 2004/38/EF nævnte vilkår bevare sin status som arbejdstager og er i så fald berettiget 
til ligebehandling inden for traktatens anvendelsesområde. Andrageren arbejder imidlertid 
ikke længere. Tilsyneladende kan han heller ikke betragtes som havende bevaret status som 
arbejdstager, hvis han faktisk har arbejdet i Det Forenede Kongerige uden at have været 
registreret i WRS, hvilket nogle af de indsendte dokumenter antyder: Da Det Forenede 
Kongerige ifølge overgangsordningerne kunne bede polske statsborgere om at lade sig 
registrere, betyder dette, at han ikke arbejdede lovligt i Det Forenede Kongerige. Efter 
Kommissionens opfattelse kan han så heller ikke påberåbe sig EU-lovgivningen mod ikke at 
blive anset for berettiget til boligstøtte.

Supplerende dokumenter indsendt siden marts 2011

Påstande om fejl mod en national dommer, en anklager og en advokat hører udelukkende 
under national ret. 

Konklusion

Andragendet påviser ikke nogen overtrædelse af EU-lovgivningen. Sagen henhører under 
national lovgivning."

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 16.marts 2012

Foruden hans tidligere andragende, fortsætter andrageren med at indsende flere forskellige 
skrivelser, hvori han i detaljer beskriver hans synspunkt på mange forskellige aspekter af de 
forskellige nationale retssager og andre retssager, som han har indledt. Han gentager sin 
tidligere klage over, at boligstøttekontoret og dommeren forskelsbehandler ham ved ikke at 
efterkomme hans krav på boligstøtte. 

I og med at andrageren gentager én af sine tidligere klager, nemlig at han er berettiget til 
boligstøtte, kan Kommissionen kun gentage de tidligere givne oplysninger, nemlig at 
andrageren på grund af sine personlige forhold, ikke kan henholde sig til EU-lovgivningens 
bestemmelser om, at vandrende EU-arbejdstagere, eller dem, der bevarer status af vandrende 
EU-arbejdstagere, har ret til blive behandlet på samme måde som statsborgere, hvad angår 
adgang til sociale ydelser såsom boligstøtte.

Om en person er berettiget til en ydelse eller ej, afhænger generelt af, om han eller hun 
opfylder den nationale lovgivnings betingelser. Den nationale lovgivnings betingelser for 
berettigelsen til støtte skal være i overensstemmelse med EU-lovgivningen, men hvad angår 
boligstøtte har Kommissionen allerede forklaret, at andrageren ikke har ført bevis for en 
overtrædelse af EU-lovgivningen. Derfor er det den nationale domstol, som skal træffe 
endelig beslutning om, hvorvidt andrageren opfylder betingelserne i henhold til national 
lovgivning for berettigelse til boligstøtte eller ej, og som også skal fastlægge 
omstændighederne i den enkelte sag. 
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Ingen af de yderligere skrivelser indeholder elementer, der ville gøre det muligt for 
Kommissionen at ændre sin holdning, som udtrykt i den foregående meddelelse. 


