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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0387/2011 af Gianfranco Jean-François Pardo, italiensk statsborger, 
om INEM's suspendering af arbejdsunderstøttelse fra begyndelsen af 2010 
(Spanien)

1. Sammendrag

Andrageren er italiensk statsborger, men bor i Spanien, og havde fra oktober 2009 modtaget 
spansk arbejdsløshedsunderstøttelse fra INEM. Fra december 2010 blev denne understøttelse 
suspenderet, fordi han ikke mere befandt sig på spansk territorium. Den spanske lovgivning 
bestemmer, at en EU-borger ikke kan opholde sig uden for spansk territorium i mere end 15 
dage uden en behørigt dokumenteret berettiget grund. Andrageren hævder, at hans fravær 
skyldtes et presserende besøg hos en syg datter, der var indlagt på hospitalet i Brasilien, og at 
han havde indsendt dokumentation til de kompetente spanske myndigheder uden resultat.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juli 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

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

"Generelt samordner EU's socialsikringslovgivning de sociale sikringsordninger frem for at 
harmonisere dem. EU-retten begrænser ikke medlemsstaternes kompetence til at tilrettelægge 
deres sociale sikringsordninger, og betingelserne, hvorpå de sociale sikringsydelser 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 og enhver EU-borgers frihed til at færdes og opholde sig på 
medlemsstaternes område, i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
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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 ikkediskrimination. 

Andrageren hører ind under spansk lovgivning om social sikring, som bestemmer, at en EU-
borger for at opretholde retten til arbejdsløshedsunderstøttelse i Spanien ikke må forblive 
uden for spansk territorium i over 15 dage uden en behørigt dokumenteret grund. Andrageren 
forlod Spanien og opholdt sig i tre måneder i Brasilien for at være hos sin syge datter. Hans 
arbejdsløshedsunderstøttelse blev suspenderet, fordi han ikke længere befandt sig på spansk 
territorium.

EU-reglerne om koordinering af den sociale sikkerhed regulerer ikke nærværende sag. Det er 
op til den nationale lovgiver at bestemme betingelserne for tildeling af 
arbejdsløshedsunderstøttelse. Tildeling af arbejdsløshedsunderstøttelse er generelt forbundet 
med en betingelse om, at man skal befinde sig i det kompetente land og fortsat stå til rådighed 
for arbejdsformidlingen. Det er primært den pågældende nationale institution eller en national 
domstol, der skal vurdere, hvorvidt den pågældende havde en gyldig grund til at forlade 
spansk territorium. Kommissionen kan ikke erstatte disse undersøgelser, som skal udføres på 
nationalt plan. 

Konklusion

EU-reglerne om koordinering af den sociale sikkerhed regulerer ikke nærværende sag. Det er 
primært den pågældende nationale institution (dvs. INEM), der skal vurdere, hvorvidt den 
pågældende havde en gyldig grund til at forlade spansk territorium. Kommissionen kan ikke 
erstatte disse undersøgelser, som skal udføres på nationalt plan. 

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


