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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende0900/2011 af Andreka Maftei, rumænsk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling af rumænere i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren er en rumænsk statsborger, der har boet i Spanien i 11 år sammen med sin 
familie. Han finder, at genindførelsen af reglerne fra overgangsperioden er 
forskelsbehandling, idet disse kun gælder for rumænere. I denne forbindelse citerer 
andrageren artikel 1-6 i Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie 
bevægelighed inden for Fællesskabet. Andrageren undrer sig over, hvordan rumænske 
immigranter vil være i stand til at tilbagebetale de lån, de har optaget, når de ikke længere har 
lov til at arbejde legalt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"EU-lovgivningen om arbejdskraftens frie bevægelighed giver EU-borgere ret til bl.a. frit at 
søge arbejde og til at arbejde i en anden medlemsstat uden en arbejdstilladelse. I henhold til 
de overgangsordninger, der er aftalt i tiltrædelsestraktaten for Bulgarien og Rumænien, kan 
denne ret til fri adgang til arbejdsmarkedet i henhold til artikel 1-6 i forordning 492/20111

begrænses af andre EU-medlemsstater for bulgarske og rumænske statsborgere i en 
midlertidig periode på syv år indtil senest den 31. december 2013. Sådanne 
overgangsordninger er blevet anvendt i forbindelse med de fleste af EU's udvidelser og har til 

                                               
1 Kodificeret forordning 492/2011, som ophæver og erstatter forordning 1612/68 af 16. juni 2011.
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formål at sikre en gradvis indførelse af EU-lovgivningen om arbejdskraftens frie 
bevægelighed for at undgå forstyrrelser på arbejdsmarkedet som følge af en pludselig 
tilstrømning af arbejdstagere.

Disse overgangsordninger omfatter desuden en beskyttelsesklausul: en medlemsstat, der har
genåbnet arbejdsmarkedet for arbejdstagere fra Bulgarien og Rumænien inden udgangen af 
den syvårige periode, og som har anvendt EU-lovgivningen om arbejdskraftens frie 
bevægelighed, har lov til at genindføre restriktioner, hvis der er alvorlige forstyrrelser på 
arbejdsmarkedet eller risiko herfor. Spanien genåbnede arbejdsmarkedet for bulgarske og 
rumænske arbejdstagere den 1. januar 2009, men aktiverede beskyttelsesklausulen over for 
rumænske arbejdstagere den 22. juli 2011. Kommissionen bekræftede ved beslutning 
2011/503/EU af 11. august 20111, at Spanien oplevede alvorlige forstyrrelser på 
arbejdsmarkedet, og tillod Spanien midlertidigt og på visse betingelser at ophæve anvendelsen 
af artikel 1-6 i forordning 492/2011 for så vidt angår rumænske arbejdstagere indtil den 31. 
december 2012.

Selv om dette betyder, at rumænske arbejdstagere behandles anderledes end andre EU-
borgere, som ikke behøver en arbejdstilladelse for at arbejde i Spanien, udgør denne 
anderledes behandling ikke forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, hvilket EU-
lovgivningen forbyder: EU-traktaten2 forbyder forskelsbehandling på grundlag af nationalitet 
med forbehold af særlige traktatbestemmelser. Overgangsordningerne i tiltrædelsestraktaten, 
herunder beskyttelsesklausulen, som udtrykkeligt giver mulighed for kravet om en midlertidig 
arbejdstilladelse, er sådanne særlige traktatbestemmelser.
Endelig medfører genindførelsen af restriktionerne ikke, at rumænske statsborgere ikke 
længere kan arbejde lovligt i Spanien, som andrageren anfører. Det medfører blot, at 
rumænske statsborgere skal opfylde betingelserne i den spanske nationale lovgivning – dvs. 
besidde en arbejdstilladelse – for at kunne arbejde lovligt i Spanien. Og det gælder ikke 
engang alle rumænske statsborgere, for i overensstemmelse med betingelserne i 
Kommissionens beslutning skal de rumænske statsborgere, som havde opnået ansættelse eller 
havde registreret sig som jobsøgende i Spanien senest 22. juli 2011, ikke besidde en 
arbejdstilladelse. 

KONKLUSION

I modsætning til hvad andrageren mener, udgør kravet om, at rumænske arbejdstagere skal 
have en midlertidig arbejdstilladelse for at arbejde i Spanien, ikke forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, hvorfor det ikke er forbudt i henhold til EU-lovgivningen."

                                               
1 EUT L 207 af 12.8.2011, s. 22.
2 Artikel 18 i TEUF.


