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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1395/2010 af Krzysztof Szremski, polsk statsborger, om hans 
problemer med de polske og spanske sociale sikringsordninger i forbindelse 
med ansøgning om kontantydelse ved uarbejdsdygtighed

1. Sammendrag

Andrageren, der siden januar 2006 har arbejdet i Spanien, blev sygemeldt under en ferie i 
Polen i 2009. Efterfølgende blev han afskediget med den begrundelse, at der ikke var forelagt 
den begrundelse for andragerens fravær i form af blanket E 115 (lægeerklæring vedrørende 
uarbejdsdygtighed) og blanket E 116 (ansøgning om kontantydelser ved uarbejdsdygtighed). 
Andrageren påpeger, at der i indeværende sag er tale om en administrativ fejl, idet INSS (den 
spanske sociale sikringskasse) ikke fremsendte hans anmodning om fremsendelse af de 
pågældende blanketter til den afdeling af ZUS (den polske sociale sikringskasse), der har 
ansvar for andragerens sagsmappe. Andrageren påpeger tillige, at ZUS heller ikke fulgte den 
procedure, der er forudset i de på området gældende forordninger vedrørende vandrende 
arbejdstageres sociale sikring, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen 
op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"I henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og 574/72 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger, som fandt anvendelse på tidspunktet for de faktiske omstændigheder, er en 
person, der er berettiget til kontantydelser i anledning af sygdom, berettiget til at modtage 
disse ydelser, når det er blevet bekræftet, at personen er uarbejdsdygtig, mens denne 
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midlertidigt har opholdt sig på en anden medlemsstats område. 

Forordning (EØF) nr. 1408/71 og 574/72 blev den 1. maj 2010 erstattet af forordning (EF) 
nr. 883/20041 og 987/20102. Reglerne om kontantydelser i anledning af sygdom blev 
imidlertid ikke ændret væsentligt.

Fremgangsmåden for indgivelse af begæring om kontantydelser, når uarbejdsdygtigheden er 
indtrådt under et midlertidigt ophold uden for den kompetente medlemsstat, blev fastsat i 
artikel 24 sammenholdt med artikel 18 i forordning (EØF) nr. 574/72. 

Ud fra disse bestemmelser foregår kommunikationen mellem de sociale sikringsinstitutioner 
direkte. Den forsikrede er kun forpligtet til at informere institutionen i den medlemsstat, hvor 
han opholder sig, om sin uarbejdsdygtighed. Disse oplysninger bør af institutionen på 
opholdsstedet overføres til institutionen i den kompetente medlemsstat (ved at anvende 
blanket E116). En eventuel efterfølgende kommunikation mellem institutionerne i den 
kompetente medlemsstat og opholdsmedlemsstaten foregår direkte og er baseret på 
E-blanketterne (som – skønt de stadig anvendes, efter at de nye forordninger er taget i brug –
er ved at blive trukket tilbage og vil blive afløst af elektronisk dataudveksling senest den 1. 
maj 2012). Institutionen i den kompetente medlemsstat kan til enhver tid anmode en 
institution i opholdsmedlemsstaten om at udstede en E 116-blanket, som er en lægeerklæring 
vedrørende uarbejdsdygtighed. 

Med hensyn til de fremsendte dokumenter anmodede de kompetente spanske myndigheder 
ved to lejligheder den polske institution om at udstede en E 116-blanket (den 8. april 2009 og 
den 7. juli 2009). Anmodningerne er accepteret af sidstnævnte, og oplysningerne er fremsendt 
(den 18. maj 2009 og den 31. august 2009). 

I henhold til andragerens korrespondance med hans arbejdsgiver var grunden til hans 
afskedigelse, at den spanske sociale sikringsinstitution oplyste arbejdsgiveren, at andragerens 
uarbejdsdygtighed ikke var blevet bekræftet i form af en E116-blanket.  

På baggrund af de dokumenter, der er vedlagt andragendet, kontaktede det polske 
kontaktorgan (for kontantydelser i anledning af sygdom – Zakład Ubezpieczen Społecznych –
Depertament Zasiłków) det spanske kontaktorgan (Instituto National de la Seguridad Social) 
ved to lejligheder (den 2. september 2009, og en efterfølgende påmindelse blev sendt den 
14. januar 2011). Dokumentmaterialet, som blev fremsendt sammen med andragendet, 
indeholdt ikke den spanske institutions svar på den polske sociale sikringsinstitutions 
anmodning om præcisering.

På baggrund af ovennævnte ser det ud, som om den situation, andrageren har befundet sig i, 
skyldes problemer i samarbejdet mellem de to involverede sociale sikringsinstitutioner. 

Det er ikke klart, hvorvidt den spanske sociale sikringsinstitution lagde den manglende 
blanket E116 til grund for sin beslutning, eller – som arbejdsgiverens brev vedrørende 
afskedigelsen kunne antyde – hvorvidt andrageren selv indleverede blanket E116 til den 

                                               
1 EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1-123.
2 EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1-42.
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kompetente spanske institution. Sidstnævnte anmodning ville ikke være i overensstemmelse 
med gældende regler om koordinering af den sociale sikring. 

Hvis andrageren indvilliger i at fremlægge sine data, er Kommissionen parat til at kontakte de 
spanske myndigheder for at anmode om en afklaring i denne sag."

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Med hensyn til andragerens afskedigelse påpeger Kommissionen, at der ikke findes nogen 
specifik EU-lovgivning om begrundelser og procedurer for samt konsekvenser af afskedigelse 
af enkeltpersoner1. Det er derfor op til de kompetente spanske myndigheder at regulere og 
løse sådanne spørgsmål på grundlag af den gældende nationale lovgivning og efter at have 
fastlagt alle relevante forhold i hver enkelt sag.

For så vidt angår spørgsmålet om vandrende arbejdstageres sociale sikring, kan det – som 
Kommissionen har påpeget i den tidligere skrivelse – ud fra de oplysninger, Kommissionen 
har adgang til, udledes, at den polske institution ZUS har accepteret anmodningen fra den 
spanske institution om udstedelse af en E 116-blanket og ved to lejligheder har kontaktet det 
spanske kontaktorgan. 

For yderligere at afklare situationen har Kommissionen, efter at andrageren havde givet sit 
samtykke til, at hans personlige oplysninger kunne videregives, sendt en anmodning til de 
spanske myndigheder. Den har anmodet dem om at underrette andrageren direkte om 
resultatet af deres undersøgelse. Kommissionen skulle ligeledes modtage en kopi af dette 
svar, og såfremt den derudfra vurderer, at EU-reglerne om koordinering af de sociale 
sikringsordninger er blevet overtrådt, vil den træffe de nødvendige foranstaltninger.  

Kommissionen er ikke i stand til at vurdere enkeltpersoners faktiske forhold, men den 
overvåger medlemsstaternes gennemførelse af EU-lovgivningen, og den undersøger den 
nationale lovgivning og praksis, når der er formodning om, at den pågældende lovgivning er i 
strid med EU-lovgivningen.

                                               
1 Bortset fra sager, hvor der er foretaget forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, køn, race eller anvendt 
andre ulovlige begrundelser, hvilket ikke synes at være tilfældet i nærværende sag.


