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Θέμα: Αναφορά 1587/2010 , του Dumitru-Julian Andrian, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άρνηση χορήγησης επιδόματος ανεργίας στην Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εργάστηκε 3 χρόνια στην Ιρλανδία, χωρίς άδεια εργασίας, αλλά καταβάλλοντας 
όλες τις αναγκαίες κρατικές εισφορές. Τώρα δεν του παρέχεται επίδομα με το αιτιολογικό ότι 
δεν διέθετε άδεια εργασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011

Παράλληλα με την υποβολή αναφοράς, ο αναφέρων ήλθε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Εκτός από τις παρατηρήσεις που έγιναν σχετικά με το θέμα της αναφοράς 984/2010, η οποία 
πραγματεύεται το ίδιο θέμα, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η διοικητική πρακτική της Ιρλανδίας 
κατά την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδικαιολόγητα 
αποτελέσματα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα άτομο έχει συνεισφέρει στο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης επί σειρά ετών. Αν και υπάρχει κίνδυνος να εργάζονται άνθρωποι 
παράνομα στην Ιρλανδία και να καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αυτό 
ενδέχεται να το αντιληφθούν οι εθνικές αρχές μόνο σε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες 
ζητούνται οι κοινωνικές παροχές.

Η απαίτηση άδειας εργασίας για τη διασφάλιση του νόμιμου χαρακτήρα της απασχόλησης 
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στην Ιρλανδία στην περίπτωση ρουμάνων εργαζομένων δικαιολογείται σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ. Οι ιρλανδικές αρχές δικαιούνται να απαιτούν την εν λόγω διασφάλιση του 
νόμιμου χαρακτήρα της απασχόλησης πριν από τη χορήγηση κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης 
στην Ιρλανδία. Ωστόσο, οι εθνικοί κανόνες πρέπει να είναι διαφανείς και η εφαρμογή των 
μεταβατικών διατάξεων δεν πρέπει να οδηγεί σε αντικειμενικώς αδικαιολόγητα 
αποτελέσματα.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ιρλανδικές αρχές και θα τους 
ζητήσει να ενημερώνουν συστηματικά τα άτομα που προέρχονται από τα δύο συγκεκριμένα 
κράτη της ΕΕ και υποβάλλουν αίτηση για ιρλανδικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ότι, εάν 
προτίθενται να εργαστούν στην Ιρλανδία, η άδεια εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειμένου να καλύπτονται από κοινωνική ασφάλιση στην Ιρλανδία.

Να ενημερωθεί ο αναφέρων ότι ένας πιθανός τρόπος αποκατάστασης, όπως η επιστροφή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που έχουν καταβληθεί βάσει των συμβάσεων αυτών, πρέπει 
να επιδιωχθεί σε εθνικό επίπεδο και ότι θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα τηρήσει τυχόν 
σχετικές προθεσμίες για την ανάληψη δράσης σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.


