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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0173/2011 af Krasimir Krumov, bulgarsk statsborger, om de 
bulgarske myndigheders påståede misligholdelse af EU's retsakter om 
koordinering af de sociale sikringsordninger

1. Sammendrag

Andrageren vendte tilbage til Bulgarien i 2010 efter at have arbejdet 6 måneder i hhv. Cypern 
og Det Forenede Kongerige og meldte sig efterfølgende arbejdsløs på arbejdsformidlingen i 
Sofia. De ansvarlige bulgarske myndigheder har imidlertid ikke udbetalt ham den 
understøttelse, han mener at have krav på, og da han betragter dette forhold som værende i 
modstrid med Europa-Parlamentets og Rådets forordninger (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 
987/2009 om koordinering af de sociale sikringsordninger, anmoder han Europa-Parlamentet 
om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

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

"Andrageren anfører, at han har arbejdet tre år i udlandet, inden han vendte tilbage til sit 
hjemland, Bulgarien. Efter sin hjemkomst fremlagde han dokumentation for sine 
beskæftigelsesperioder i udlandet for de bulgarske myndigheder, som afviste hans ansøgning 
om arbejdsløshedsunderstøttelse. 

Generelt samordner EU's socialsikringslovgivning de sociale sikringsordninger i stedet for at 
harmonisere dem. EU-retten begrænser ikke medlemsstaternes kompetence til at tilrettelægge 
deres sociale sikringsordninger, og betingelserne, hvorunder de sociale sikringsydelser 
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bevilges, størrelsen heraf, samt hvor længe de bevilges, skal i fraværet af harmonisering på 
EU-plan fastsættes i de enkelte medlemsstaters lovgivning. Dog skal medlemsstaterne ved 
udøvelsen af denne beføjelse overholde EU-lovgivningen, og i særdeleshed traktatens 
bestemmelser om arbejdstagernes frie bevægelighed eller enhver EU-borgers frihed til at 
færdes og opholde sig på medlemsstaternes område, i overensstemmelse med bestemmelserne 
i forordning (EF) nr. 883/2004. Denne lovgivning 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 ikkeforskelsbehandling. 

Bestemmelserne om arbejdsløshedsunderstøttelse er fastsat i kapitel 6 i forordning (EF) nr. 
883/2004. En arbejdsløs arbejdstager skal i princippet ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse 
i den medlemsstat, hvor han/hun sidst havde arbejde, og den kompetente institution i den 
medlemsstat er forpligtet til, hvis relevant, at tage højde for de forsikringsperioder eller 
beskæftigelsesperioder, som den pågældende person har tilbagelagt i en anden medlemsstat. 
For at denne sammenlægningsregel kan anvendes, skal vedkommende have tilbagelagt den 
seneste beskæftigelses- eller forsikringsperiode i overensstemmelse med den lovgivning, i 
henhold hvortil der søges om understøttelse.

Artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004 indeholder dog en undtagelse herfra for personer, 
som under deres seneste beskæftigelse var bosat i en anden medlemsstat end den medlemsstat, 
hvor de var beskæftiget. Disse grænsearbejdere har ret til at søge om 
arbejdsløshedsunderstøttelse i deres bopælsstat.

Det kan i den forbindelse være hensigtsmæssigt at præcisere begrebet "bopæl" i forordning 
(EF) nr. 883/2004 og anvendelsesområdet for artikel 65. I henhold til EU-Domstolens faste 
retspraksis (se sag C-76/76 Di Paolo, C-216/89 Reibold, C-102/91 Knoch osv.) skal 
arbejdstagerens bopælsstat, som nævnt I artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004, begrænses 
til den stat, hvor den pågældende person fortsat har sit sædvanlige opholdssted og sit 
interessecentrum, selv om han/hun er beskæftiget i en anden medlemsstat. 

Det er hovedsageligt op til den nationale kompetente institution (dvs. den bulgarske 
arbejdsformidling) at fastslå den pågældende persons bopæl på baggrund af de faktiske 
omstændigheder i hver enkelt sag. Kommissionen kan ikke erstatte disse undersøgelser, som 
skal udføres på nationalt plan. 
Kommissionens tjenestegrene kan ikke på baggrund af de foreliggende oplysninger udlede, 
hvorvidt de bulgarske myndigheders beslutning er i overensstemmelse med EU-lovgivningen 
eller ej, idet det afhænger af sagens faktiske omstændigheder.

Det er op til de nationale myndigheder at undersøge de faktiske omstændigheder i forbindelse 
med andragerens sag, under hensyntagen til de relevante EU-bestemmelser og Domstolens 
retspraksis. 

Andrageren rådes til at efterkomme alle relevante tidsfrister for at træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med de nationale procedurer."


