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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1679/2008 af G. H., tysk statsborger, om søgning af arbejde i 
udlandet med bibeholdelse af dagpenge

1. Sammendrag

Andrageren mener, at det for modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse I og II i Tyskland 
ikke er muligt at søge arbejde i udlandet uden at miste dagpengene. Andrageren siger, at hun 
vil kunne finde arbejde i Spanien. Hun mener, at den tyske arbejdsformidling ikke yder nogen 
hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Andrageren er bosiddende i Tyskland og modtager arbejdsløshedsunderstøttelse fra 
Tyskland. Hun ønskede at få praktisk uddannelse på Mallorca i Spanien, til hvilken hun 
anmodede den kompetente arbejdsløshedsmyndighed i Tyskland om hjælp.

Andrageren klager over, at den tyske arbejdsformidling ikke yder nogen hjælp til personer, 
som søger arbejde i udlandet.

EU's socialsikringsbestemmelser vedrører koordineringsanliggender og ikke harmonisering af 
socialsikringsordninger. Det indebærer, at hver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for deres nationale socialsikringsordninger, herunder hvilke ydelser der skal 
leveres, hvem der har ret til dem, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor mange tillæg der 
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skal udbetales. EU-lovgivningen, særlig forordning (EØF) nr. 1408/711, fastsætter 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 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. 

I fortsættelse af Kommissionens anmodning undersøgte det tyske medlem af den 
administrative kommission for vandrende arbejdstageres sociale sikring sagen med de 
følgende resultater:

Den 23. april 2008 underrettede den tyske kompetente arbejdsløshedsmyndighed andrageren 
om muligheden for at få bistand, når man søger arbejde i udlandet. Andrageren blev bl.a. 
informeret om muligheden for at få tilskud til flytteudgifter og uddannelse. En sådan bistand 
ydes i henhold til § 16 i SGB II, på det pågældende tidspunkt i forbindelse med § 48 og § 54, 
stk. 6, i SGB III (bog II og III i loven om social sikring).

Det er op til den kompetente myndighed, som kontrollerer, om en sådan hjælp er nødvendig 
for at få beskæftigelse, at træffe beslutning om ydelse af en sådan bistand. Ifølge 
oplysningerne fra den tyske arbejdsløshedsmyndighed var rådgivningen af andrageren 
fuldstændig og passende. Det bør påpeges, at den korrekte anvendelse af betingelserne for 
ydelse af en sådan bistand hører under national lovgivning, og den kan derfor ikke efterprøves 
af Kommissionens tjenestegrene. 

Hvad angår fællesskabsbestemmelserne, er der intet, der tyder på en evt. indirekte 
forskelsbehandling, da de tyske regler blev anvendt. Andrageren klager navnlig ikke over en 
mulig overtrædelse af artikel 69 i forordning nr. 1408/71, som fastsætter, at 
arbejdsløshedsunderstøttelsen kan opretholdes i højst tre måneder på visse betingelser. Det 
fremgår af de modtagne oplysninger, at det ikke handler om denne artikel, da andrageren får 
udbetalt den tyske arbejdsløshedsunderstøttelse ALG II ("Arbeitslosengeld II"). Denne ydelse 
er anført i bilag IIa, punkt E. TYSKLAND, i forordning (EØF) nr. 1408/71, som fastsætter 
følgende:

"Ydelser til dækning af leveomkostninger inden for rammerne af grundgarantien for 
arbejdssøgende, medmindre betingelserne for ret til et månedligt tillæg efter 
arbejdsløshedsunderstøttelsens bortfald (artikel 24, stk. 1, i Sozialgesetzbuch, bog II) på 
grundlag af disse ydelser er opfyldt."

Det fremgår heraf, at arbejdsløshedsunderstøttelsen ALG II med hensyn til dækning af 
leveomkostninger inden for rammerne af grundgarantien for arbejdssøgende generelt er 
særlige ikkebidragspligtige kontante ydelser, som ikke kan overføres til en anden medlemsstat 
og derfor kun kan anvendes i opholdslandet.

Andrageren underrettede den 6. maj 2009 arbejdsløshedsmyndigheden om, at hun i 

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 

arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.
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mellemtiden havde fundet et job i en tysk restaurant.

Konklusion

Kommissionen har ikke konstateret nogen overtrædelse af fællesskabsbestemmelserne på 
området for samordning af socialsikringsordninger."


