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myndigheders indirekte forskelsbehandling

1. Sammendrag

Andrageren, som er britisk statsborger og af tyrkisk oprindelse, mener, at han er offer for 
indirekte forskelsbehandling af de svenske myndigheder, eftersom han ikke ville være 
berettiget til at modtage sociale ydelser, hvis han flyttede til Sverige. Andrageren har 
overvejet at flytte til Sverige i henhold til bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF, og han har 
undersøgt vilkårene for sociale ydelser. Ifølge andrageren fik han oplyst, at han ikke har 
adgang til sociale ydelser, medmindre han har arbejdet i Sverige. Andrageren hævder, at 
denne behandling er diskriminerende og i strid med EU-lovgivningen, da den ikke finder 
anvendelse på svenske statsborgere (svenske statsborgere, der aldrig har arbejdet eller betalt 
skat i Sverige, men i en anden medlemsstat, kan modtage sociale ydelser i Sverige, såfremt de 
bosætter sig i landet). Ifølge andrageren kan han ikke forudsige, hvor lang tid det vil tage at 
finde arbejde i Sverige. Han mener derfor, at EU-borgere, der aktivt søger job, bør have 
samme sociale rettigheder som svenske statsborgere. Andrageren anmoder Europa-
Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

Andrageren, som er britisk statsborger af tyrkisk oprindelse, ønskede at flytte til Sverige med 
sin familie. Hans klage går ud på, at de svenske myndigheder har meddelt ham, at han i 
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modsætning til svenske statsborgere i en tilsvarende situation ikke vil være berettiget til 
ydelser ved arbejdsløshed og selv vil skulle afholde sine lægeudgifter, indtil han har fundet 
beskæftigelse. Han klager også over, at han formentlig vil blive forskelsbehandlet på grund af 
sin etniske oprindelse, da den gennemsnitlige arbejdsløshedssats i Sverige udgør ca. 5 %, 
mens dette tal for etniske tyrkeres vedkommende er så højt som 45 %. Han hævder, at 
kombinationen af en uforholdsmæssig høj arbejdsløshed og manglende sociale ydelser for 
jobsøgende har afholdt ham fra at migrere til Sverige.

Kommissionen har også modtaget klagen direkte og fremsendt en analyse af sagen til 
andrageren med udgangspunkt i den gældende fællesskabslovgivning.

Hvad angår adgangen til ydelser ved arbejdsløshed, vedrører dette samordningen af den 
sociale sikring i EU.

EU's socialsikringslovgivning samordner de sociale sikringsordninger i stedet for at 
harmonisere dem. Det indebærer, at hver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for sin nationale sociale sikringsordning, herunder hvilke ydelser der skal 
leveres og på hvilke betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor mange bidrag der 
skal betales.

EU-lovgivningen, herunder forordning (EØF) nr. 1408/71, indeholder imidlertid fælles regler 
og principper, som skal overholdes af alle nationale myndigheder under anvendelse af den 
nationale lovgivning. Disse regler sikrer, at man ved anvendelsen af de forskellige nationale 
lovgivninger overholder de grundlæggende principper for ligebehandling og 
ikkediskrimination. Dette sikrer, at anvendelsen af forskellige nationale lovgivninger ikke har 
en negativ indvirkning på personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU.

De regler, der samordner ydelser ved arbejdsløshed, er nedfældet i kapitel 6 i forordning 
1408/71. En arbejdstager er i princippet berettiget til at kræve ydelser ved arbejdsløshed i den 
medlemsstat, hvor han senest har været beskæftiget. Såfremt han/hun ønsker at søge arbejde i 
en anden medlemsstat, gives der ved forordning 1408/71 mulighed for dette gennem 
bestemmelser om eksport af ydelser ved arbejdsløshed (artikel 69). Ifølge disse bestemmelser 
kan en jobsøgende i en begrænset periode bevare sin ret til ydelser ved arbejdsløshed, mens 
han/hun rejser til en eller flere andre medlemsstater for at søge beskæftigelse der. Disse regler 
gælder helt klart for alle EU-borgere.

I denne eksportperiode skal den arbejdssøgende være tilmeldt arbejdsformidlingen i hver af 
de medlemsstater, som han/hun rejser til, og underkaste sig den der bestående kontrol. Den 
jobsøgende skal kontakte jobcentret, hvor han/hun er tilmeldt, for at få yderligere oplysninger.

Det er også vigtigt at notere, at det i EF-traktatens artikel 18 fastsættes, at enhver 
unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de 
begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaten og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser er 
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indeholdt i direktiv 2004/38/EF1. 

Ifølge EF-Domstolens retspraksis2 kan en jobsøgende opholde sig i værtslandet i en periode, 
"som er tilstrækkelig lang til, at han kan få kendskab til jobtilbuddene og kan træffe de skridt, 
der er nødvendige for at blive ansat". I dette tilfælde vurderede EF-Domstolen, at seks 
måneder udgjorde en sådan rimelig periode. Når perioden er udløbet, kan den jobsøgende ikke 
udvises, hvis han kan bevise, at han fortsat søger job og har en realistisk mulighed for at få 
det.

Uanset ovenstående opholdsret kan medlemsstaterne ifølge direktivets artikel 24, stk. 2, 
undlade at tillægge jobsøgende ret til sociale ydelser. Formålet med denne regel er at undgå at 
pålægge de sociale sikringsordninger i værtsmedlemsstaterne en alt for stor byrde. Denne 
bestemmelse gælder for alle EU-borgere uanset etnisk oprindelse.

Ydelser af økonomisk art, der, uanset hvorledes de betegnes i den nationale lovgivning, har til 
formål at lette adgangen til arbejdsmarkedet, kan imidlertid ikke anses for "sociale ydelser" i 
den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 24, stk. 2, i dette direktiv3. Denne regel 
finder således ikke anvendelse på de ydelser, som har til formål at lette adgangen til en 
medlemsstats arbejdsmarked, hvis der består en reel forbindelse til arbejdsmarkedet i denne 
medlemsstat. Hvorvidt der består en sådan forbindelse afhænger bl.a. af, om det kan fastslås, 
at den omhandlede person i et rimeligt tidsrum faktisk og reelt har søgt arbejde i den 
pågældende medlemsstat4.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EC af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af 30.4.2004, s. 
77.
2 Domstolens dom af 26. februar 1991 i sag C-292/89 "Antonissen", saml. 1991, s. I-00745.
3 Domstolens dom af 4. juni 2009 i de forenede sager C-22/08 og C-23/08 "Vatsouras and Koupatantze".
4 Domstolens dom af 23. marts 2004 i sag C-138/02 "Collins", saml. 2004, s. I-2703.


