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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0603/2009 af D.S. (ukendt statsborgerskab) om påstået overtrædelse 
af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at 
færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område

1. Sammendrag

Andrageren, som har været bosat lovligt i Tyskland siden 1990, forklarer, at han har levet i et 
registreret partnerskab, at han har været i arbejde, og at han har optjent pensionsrettigheder. 
Han og hans tyske partner modtog arbejdsløshedsunderstøttelse fra 2005 til 2007. 
Andragerens understøttelse blev stoppet i 2007, da han ikke kunne præsentere en EU-
opholdstilladelse (certifikat for fri bevægelse i EU), og da han siden fremviste det påkrævede 
dokument sammen med en EU-arbejdstilladelse, fik han ikke understøttelsen igen. 
Andrageren slår til lyd for, at han uretmæssigt nægtes ydelser, og at han er offer for 
diskrimination og forskelsbehandling på grund af sin nationalitet. Han søger derfor Europa-
Parlamentets bistand.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren er polsk statsborger, som har boet i Tyskland siden 1990. Siden 2004 har hun og 
hendes tyske partner boet sammen, og de deler en lejlighed. Parret modtog i starten ydelser, 
men fra den 1. juli 2007 blev disse kun tildelt andragerens partner, men ikke længere 
andrageren.

Andrageren klagede over denne administrative afgørelse, idet hun gjorde krav på ydelser i 
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henhold til lov om social sikring (SGB), bog II (Sozialgesetzbuch II vedrørende ydelser til 
dækning af leveomkostninger inden for rammerne af grundgarantien for arbejdssøgende) samt 
boligtilskud. Den tyske socialdomstol (Sozialgericht) i Berlin iværksatte den 27. marts 2009 
en midlertidig afgørelse, der gav andrageren 80 % af ydelserne i henhold til lov om social 
sikring (SGB), bog II samt bolig- og varmetilskud.

Andrageren mener, at, fordi hun ikke længere modtager de ydelser, hun har anmodet om, 
udsættes hun for forskelsbehandling på grundlag af sin nationalitet, og at direktiv 2004/38/EF 
overtrædes.

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 
skal udbetales. EU-lovgivningen, herunder forordning (EØF) nr. 1408/711, indeholder 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 virkning på personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU.

Vedrørende ydelser i henhold til den tyske lov om social sikring (SGB) bog II 
(Sozialgesetzbuch II vedrørende ydelser til dækning af leveomkostninger inden for rammerne 
af grundgarantien for arbejdssøgende) falder de ind under det materielle anvendelsesområde 
for forordning (EØF) nr. 1408/71, og andrageren kan henholde sig til artikel 3 i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 (forordningens ligebehandlingsklausul for statsborgere fra andre 
medlemsstater).
Det skal bemærkes, at Bilag IIa afsnit "E. TYSKLAND" i forordning (EØF) nr. 1408/71 
fastsætter:
"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 betyder, at ydelser i henhold til den tyske lov om social sikring (SGB) bog II generelt skal 
kvalificeres som særlige ikkebidragspligtige kontante ydelser, som falder ind under det 
materielle anvendelsesområde for forordning (EØF) nr. 1408/71 med det kendetegn, at disse 
ydelser ikke må eksporteres til en anden medlemsstat (artikel 10a), men som skal betales i 
opholdslandet (Tyskland), forudsat at de nationale betingelser er opfyldt, og at sådanne 
betingelser anvendes på en ikkediskriminerende måde.

Hvad angår bolig- og varmetilskud, udelukker artikel 4, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1408/71 
offentlig social forsorg fra forordningens anvendelsesområde.

Under visse omstændigheder kan andrageren være berettiget til ydelser, herunder 

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, 
EFT L 149 af 5.7.1974, s. 2.
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bistandsydelser eller bolig- og varmetilskud, i Tyskland: Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 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 traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De 
respektive betingelser findes i direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

Dette direktivs artikel 24 sikrer, at alle unionsborgere, der i henhold til dette direktiv opholder 
sig i værtsmedlemsstaten, behandles på lige fod med værtsmedlemsstatens egne statsborgere 
med hensyn til sociale fordele. Værtsmedlemsstaten er imidlertid i henhold til direktivets 
artikel 24, stk. 2, ikke forpligtet til at tillægge ret til sociale ydelser i de første tre måneder af 
et ophold til andre personer end arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og personer, 
der har bevaret denne status, samt deres familiemedlemmer.

I fortsættelse af de oplysninger, som det tyske medlem af den administrative kommission for 
vandrende arbejdstageres sociale sikring, har modtaget, er andragerens sag stadig åben: Den 
tyske socialdomstol i Berlin indtog i sin midlertidige afgørelse af 27. marts 2009 det 
synspunkt, at andrageren er berettiget til 80 % af ydelserne i henhold til den tyske lov om 
social sikring (SGB) bog II samt til bolig- og varmetilskud.

På grundlag af de foreliggende oplysninger kunne Kommissionen ikke fastslå nogen 
forskelsbehandling på grund af nationalitet. Det lader til, at sagen snarere vedrører en tvist om 
faktuelle omstændigheder end forkert anvendelse af fællesskabsretten."


