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Tárgy: Krzysztof Szremski, lengyel állampolgár által benyújtott 1395/2010. számú 
petíció munkaképtelenség esetén pénzbeli ellátás igénylésére irányuló 
kérelmével kapcsolatban a lengyel és a spanyol szociális biztonsági 
rendszerekkel adódó problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját, aki 2006 óta Spanyolországban dolgozott, 2009-ben lengyelországi 
szabadsága során betegállományba vették. Ezt követően a petíció benyújtóját elbocsátották 
azzal az indoklással, hogy távollétének idejére nem nyújtott be igazolást az E115-ös (Pénzbeli 
ellátások igénylése munkaképtelenség esetén) és az E116-os (munkaképtelenségről szóló 
orvosi jelentés) formanyomtatványok formájában. A petíció benyújtója rámutat, hogy a jelen 
ügyben adminisztratív hibáról van szó, mert az INSS (a spanyol társadalombiztosítás) nem 
küldte el az érintett formanyomtatványok elküldésére vonatkozó kérelmet a ZUS (a lengyel 
társadalombiztosítás) azon osztálya számára, amelyhez a petíció benyújtója tartozik. A petíció 
benyújtója ugyanakkor arra is rámutat, hogy a lengyel társadalombiztosítás sem követte 
nyomon az eljárást, amelyet a területen hatályos rendeletek irányoznak elő a migráns 
munkavállalók szociális biztonságára vonatkozóan, és ezért ügyében az Európai Parlament 
intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.
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A szociális biztonság koordinálásáról szóló 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendelet alapján –
amelyek a tényállás idején alkalmazandóak voltak – a pénzbeli betegségi ellátásokra jogosult 
személy akkor jogosult ezen ellátás felvételére, ha keresőképtelensége igazolt, miközben az 
adott személy ideiglenesen más tagállam területén tartózkodott. 

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletet 2010. május 1-i hatállyal felváltotta a 
883/2004/EK1 és a 987/2010/EU2 rendelet. A pénzbeli betegségi ellátásokra vonatkozó 
szabályok azonban lényegesen nem változtak.

Az alkalmazott személy illetékes tagállamon kívüli ideiglenes tartózkodása során kezdődő 
keresőképtelenség esetében a pénzbeli betegségi ellátás igénylésére vonatkozó eljárást az 
574/72/EGK rendelet 24. cikke a 18. cikkel összefüggésben határozza meg. 

E rendelkezésekre figyelemmel a szociális biztonsági intézmények között közvetlen 
kapcsolattartás folyik. A biztosítottnak csak annyi a kötelezettsége, hogy értesítse a 
tartózkodási helye szerinti tagállam intézményét keresőképtelenségéről. Ezt az információt a 
tartózkodási hely szerinti intézménynek továbbítania kell az illetékes tagállam intézményéhez 
(az E116-os formanyomtatvány használatával). Az illetékes tagállam és a tartózkodási hely 
szerinti tagállam intézményei közötti további kommunikáció közvetlen és alapját az E-
formanyomtatványok képezik (amelyeket – noha az új rendeletek hatálybalépését követően 
még mindig használnak – ki fognak vonni, és azokat 2012. május 1-jétől teljes mértékben az 
elektronikus adatcsere fogja felváltani). Az illetékes tagállam intézménye bármikor kérheti a 
tartózkodási hely szerinti tagállam intézményét az E116-os formanyomtatvány kiállítására, 
ami a keresőképtelenséget igazoló orvosi jelentés. 

A benyújtott dokumentumokat illetően a spanyol illetékes intézmény két alkalommal (2009. 
április 8-án és 2009. július 7-én) kérte a lengyel intézményt az E116-os formanyomtatvány 
kiállítására. Az utóbbi intézmény a kérésnek eleget tett, és az információkat kiküldte (2009. 
május 18-án és 2009. augusztus 31-én). 

A petíció benyújtójának munkáltatójával folytatott levelezése szerint elbocsátásának oka az 
volt, hogy a spanyol társadalombiztosítási intézmény arról tájékoztatta a munkáltatót, hogy a 
petíció benyújtójának keresőképtelenségét az E116-os formanyomtatvánnyal nem erősítették 
meg.  

A petíció mellékleteként benyújtott dokumentumokra figyelemmel a lengyel kapcsolattartó 
szerv (a pénzbeli betegségi ellátások vonatkozásában – Zakład Ubezpieczen Społecznych –
Depertament Zasiłków) két alkalommal felvette a kapcsolatot a spanyol kapcsolattartóval 
(Instituto National de la Seguridad Social) (2009. szeptember 2-án, majd 2011. január 14-én 
emlékeztetőt küldött). A petícióhoz melléklelt aktában nincs benne a spanyol intézmény által 
a lengyel társadalombiztosítási intézmény pontosítási kérésére adott válasz.

A fentiekre figyelemmel úgy tűnik, hogy a petíció benyújtójának problémája a két érintett 
társadalombiztosítási intézmény közötti kommunikációs problémákra vezethető vissza. 

                                               
1 HL L 166., 2004.4.30., 1–123. o.
2 HL L 284., 2009.10.30., 1–42. o.
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Nem teljesen egyértelmű, hogy a spanyol társadalombiztosítási szerv a döntését arra alapozta-
e, hogy az E116-os formanyomtatvány nem érkezett be, vagy arra – ahogy azt a munkáltató 
felmondólevele sejteti –, hogy a petíció benyújtója személyesen nem vitte be az E116-os
formanyomtatványt az illetékes spanyol intézménynek. Ez utóbbi kérés nem lenne 
összeegyeztethető a szociális biztonság koordinációjáról szóló, alkalmazandó 
jogszabályokkal. 

Ha a petíció benyújtója hozzájárul adatai közléséhez, a Bizottság kész felvenni a kapcsolatot a 
spanyol hatóságokkal, hogy az ügyben pontosítást kérjen.

4. REV A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A petíció benyújtójának elbocsátása tekintetében a Bizottság rámutat, hogy nincs érvényben 
uniós jogszabály az elbocsátások indítékai, eljárása és következményei tekintetében1. Ezért az 
illetékes spanyol hatóságok feladata, hogy minden egyes eset valamennyi vonatkozó 
tényének figyelembevételével az alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján az ilyen 
kérdéseket szabályozzák és megoldják.

A migráns munkavállalók szociális biztonságára vonatkozóan – amint arra a Bizottság előző 
közleményében rámutatott – a rendelkezésre álló információk alapján arra lehet 
következtetni, hogy a ZUS-hoz (lengyel társadalombiztosítási intézmény) beérkezett a 
spanyol intézménytől az E116-os formanyomtatvány kiállítása iránti kérelem, és a lengyelek 
a spanyol kapcsolattartó szervvel két alkalommal is felvették a kapcsolatot.

A helyzet további tisztázása érdekében a Bizottság kérelemmel fordult a spanyol 
hatóságokhoz, miután a panaszos hozzájárulását adta személyes adatai közléséhez. A 
Bizottság felkérte a hatóságokat, hogy vizsgálatuk eredményéről közvetlenül a petíció 
benyújtóját tájékoztassák. A Bizottságnak is meg kell kapnia a válasz egy példányát, valamint 
vizsgálatának ki kell mutatnia, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokat megsértették, továbbá meg kell tennie a szükséges lépéseket.

A Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy az egyének ténybeli körülményeit megvizsgálja, 
feladata az uniós jogszabályok tagállamok általi végrehajtásának ellenőrzése, valamint a 
nemzeti jogszabályok és gyakorlat megvizsgálása abban az esetben, ha felmerül a gyanúja 
annak, hogy azok az uniós jogot sértik.

                                               
1 Kivéve a nemzetiség, nem, faj és egyéb tiltás alá tartozó indítékok alapján történő hátrányos 
megkülönböztetés eseteitől, azonban úgy tűnik, hogy jelen esetben ezek egyikéről sincs szó.


