
CM\876866DA.doc PE472.138v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

6.9.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1587/2010 af Dumitru-Julian Andrian, rumænsk statsborger, om 
afslag på arbejdsløshedsdagpenge i Irland

1. Sammendrag

Andrageren arbejdede tre år i Irland uden arbejdstilladelse, men havde betalt alle krævede 
bidrag til staten. Han nægtes nu dagpenge, fordi han ikke havde en arbejdstilladelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Andrageren har kontaktet Kommissionen, samtidig med at han har fremsat andragendet.

Ud over de bemærkninger, Kommissionen havde til emnet i andragende 984/2010, som 
omhandler samme sag, fremfører Kommissionen, at Irlands administrative praksis, når det 
drejer sig om anvendelse af overgangsbestemmelserne, kan føre til uretfærdige situationer, 
hvor en person har bidraget til det sociale sikringssystem i en årrække. Der er risiko for, at 
personer arbejder illegalt i Irland og samtidig betaler bidrag til sociale sikringsordninger, men 
at de nationale myndigheder i visse tilfælde kun bliver opmærksomme herpå, når der ansøges 
om ydelser.

Kravet om arbejdstilladelse, for at rumænske arbejdstagere kan opnå lovlig beskæftigelse i 
Irland, er berettiget i henhold til EU's bestemmelser. De irske myndigheder er berettiget til at 
kræve lovlig beskæftigelse, før der kan ydes socialsikringsdækning i Irland. De nationale 
bestemmelser bør dog være gennemsigtige, og anvendelsen af overgangsbestemmelserne bør 
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ikke føre til objektivt set uretfærdige situationer. 

Kommissionen vil derfor kontakte de irske myndigheder og bede dem foretage en systematisk 
information af personer, der kommer fra EU-2 og ansøger om et irsk socialsikringsnummer, 
om, at hvis de påtænker at arbejde i Irland, er en arbejdstilladelse en betingelse for at blive 
dækket af socialsikringen i Irland.

Andrageren informeres om, at der skal ansøges om en mulig afhjælpning, eksempelvis 
tilbagebetaling af bidrag til det sociale sikringssystem, der er indbetalt under disse kontrakter, 
på nationalt plan, og at han skal sørge for ikke at overskride nogen relevante deadlines i 
henhold til de nationale procedurer."


