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Om: Andragende 0386/2012 af Viorel Staicu, rumænsk statsborger, om 
karenstiden for arbejdsløshedsunderstøttelse i Cypern

1. Sammendrag

Andrageren har arbejdet i Cypern i fire år. Han blev arbejdsløs i december 2011. I januar 
2012 udfyldte han papirerne vedrørende tildeling af arbejdsløshedsunderstøttelse. Han fik 
oplyst, at den første ydelse ville blive udbetalt efter tre måneder. Eftersom andragerens 
økonomiske situation forværres for hver dag, der går, ønsker han oplyst, om denne karenstid 
er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Andrageren har forsøgt at kontakte de 
cypriotiske myndigheder, men har ikke modtaget noget svar.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2012). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

”Generelt fastsætter EU-retten på socialsikringsområdet bestemmelser om koordinering og 
ikke harmonisering af de sociale sikringsordninger. EU-retten begrænser ikke 
medlemsstaternes beføjelse til selv at fastlægge deres sociale sikringsordninger, og i fraværet 
af harmonisering på EU-plan er det hver enkelt medlemsstats lovgivning, der fastsætter 
betingelserne for bevilling af sociale ydelser såvel som størrelsen af sådanne ydelser og den 
periode, for hvilken de bevilges. Ved udøvelsen af denne kompetence skal medlemsstaterne 
imidlertid overholde EU-retten, og navnlig traktatens bestemmelser om arbejdskraftens frie 
bevægelighed og om den ret, der tilkommer enhver unionsborger, til at færdes og opholde sig 
på medlemsstaternes område, såvel som bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004, der 
fastsætter de fælles regler og principper, som skal overholdes af alle nationale myndigheder i 
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forbindelse med anvendelsen af national lovgivning. Disse regler sikrer, at man ved 
anvendelsen af de forskellige nationale lovgivninger overholder de grundlæggende principper 
for ligebehandling og ikke-forskelsbehandling. Således sikrer de, at anvendelsen af de 
forskellige nationale lovgivninger ikke har en negativ indvirkning på personer, der udøver 
deres ret til fri bevægelighed inden for EU.
Derfor kan en medlemsstat ikke – selv om den har ret til at fastsætte en karenstid for 
udbetalingen af arbejdsløshedsunderstøttelse i sin nationale lovgivning – på grundlag af de 
oplysninger, der gives i andragendet, anvende forskellige karenstider inden første udbetaling 
af arbejdsløshedsunderstøttelse til arbejdsløse, afhængig af om de pågældende altid har 
arbejdet i den kompetente medlemsstat eller ej.

Det bør erindres, at en national retsforskrift – medmindre den er objektivt begrundet og står i 
rimeligt forhold til det tilstræbte formål – i henhold til EU-Domstolens faste retspraksis må 
anses for at medføre indirekte forskelsbehandling, når den efter selve sin karakter er egnet til i 
højere grad at berøre vandrende end indenlandske arbejdstagere og dermed risikerer navnlig 
at stille de vandrende arbejdstagere ringere1. 

Kommissionen finder, at anvendelsen af længere karenstider for udbetaling af 
arbejdsløshedsunderstøttelse til personer, som har gjort brug af deres ret til fri bevægelighed i 
EU, vil stille de vandrende arbejdstagere væsentligt ringere i sammenligning med 
indenlandske arbejdstagere og dermed være i modstrid med artikel 45 og 48 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Med dette for øje fremsendte Kommissionens tjenestegrene en forespørgsel til de cypriotiske 
myndigheder, som sidstnævnte besvarede den 5. november 2012.  

De cypriotiske myndigheder anførte i deres besvarelse, at artikel 31, stk. 1, i loven om social 
sikring (N.59(1)/2010) fastsætter, at en forsikret person har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse 
for hver ledighedsdag, hvor de relevante krav er opfyldt.

Artikel 31, stk. 1, i loven om social sikring (N.59(1)/2010) fastsætter desuden, at ingen person 
har ret til at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i de første tre dage efter en ansættelses 
ophør. De personer, der er dækket af en frivillig forsikringsordning for ansættelsesperioder 
hos en cypriotisk arbejdsgiver i et tredjeland, bortset fra EØS-medlemsstater eller Schweiz, er 
ikke berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse i de første 30 dage.

Ifølge artikel 2 i lov N.59(1)/2010 er et tredjeland et land, som ikke er medlem af EU, og 
omfatter ikke stater, der har tiltrådt EØS-aftalen, eller Schweiz.
De cypriotiske myndigheder bekræftede, at cypriotisk lovgivning ikke under nogen 
omstændigheder fastsætter en karenstid på tre måneder for udbetaling af 
arbejdsløshedsunderstøttelse.
På grundlag af ovenstående kan det konstateres, at den cypriotiske lov foreskriver en længere 
karenstid for personer, der har været dækket af den frivillige forsikringsordning i et 
tredjeland, som ikke er en EØS-medlemsstat eller Schweiz; Den finder derfor ikke anvendelse 
på personer, som er flyttet inden for Den Europæiske Union.
De cypriotiske myndigheder understregede, at karenstiden på tre dage gælder for alle 

                                               
1 Jf. i denne henseende sag C-124/99 Borawitz [2000] ECR I-7293, præmis 25-27, og den retspraksis, der 
henvises til heri.
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personer, der er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse i Cypern, uden nogen undtagelser 
for vandrende EU-arbejdstagere. På denne baggrund viser den af andrageren beskrevne 
situation en urigtig anvendelse af cypriotisk lovgivning, som burde have været løst med de 
pågældende nationale myndigheder.

Konklusion

På baggrund af ovenstående finder Kommissionens tjenestegrene, at cypriotisk lovgivning 
ikke indeholder nogen diskriminerende betingelse, i henhold til hvilken der anvendes andre 
karenstider for arbejdstagere, som har gjort brug af deres ret til fri bevægelighed i EU, og at 
personer, som flytter inden for EU, i denne henseende har samme rettigheder og er underlagt 
samme betingelser i henhold til cypriotisk lovgivning som landets egne statsborgere."


