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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0828/2011 af Patrick Anazonwu, tysk statsborger, om standsning af 
visse sociale goder i Irland

1. Sammendrag

Andrageren kom til Irland i 2007 sammen med sin hustru og sit barn. Han arbejdede et stykke 
tid, men hans efterfølgende forsøg på at finde et job slog fejl. I 2009 søgte han om tilskud som 
arbejdssøgende, men dette blev afslået, idet rådet for sociale ydelser fandt, at han ikke 
opfyldte kravene for at kunne betragtes som havende sit sædvanlige opholdssted i Irland og 
ikke havde påvist, at han virkelig søgte arbejde. Fordi andragerens appel er blevet afvist, 
risikerer han også at miste andre sociale goder. Andrageren og hans familie er i en desperat 
økonomisk situation og anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Kommissionen henviser til sine bemærkninger til andragende 1180/2010, hvori den 
underrettede Udvalget for Andragender om, at EU-lovgivningen giver mulighed for at lade 
retten til visse ydelser, der henhører under det materielle anvendelsesområde for forordning 
(EF) nr. 883/20041, være omfattet af en bopælsbetingelse. Kommissionen præciserede, at 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de 

sociale sikringsordninger, EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1 (berigtigelse i EUT L 200 af 7.6 2004, s. 1), 
som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1244/2010 (EUT L 338 af 22.12 2010, s. 35).
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dette f.eks. ville være tilfældet i forbindelse med det irske tilskud til arbejdssøgende, der er 
opført i bilag X til forordning (EF) nr. 883/2004, og som derfor udgør en særlig 
ikkebidragspligtig kontantydelse i henhold til artikel 70, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
883/2004. I henhold til artikel 70, stk. 4, i forordning (EF) nr. 883/2004 kan sådanne særlige 
ikkebidragspligtige ydelser "kun tilkendes i den medlemsstat, hvor de berørte personer er 
bosat". Kommissionen anførte ligeledes, at artikel 1, litra j), i forordning (EF) nr. 883/2004 
definerer "bopæl" som det sted, hvor en person har sit sædvanlige opholdssted.

De irske myndigheder handlede derfor principielt i overensstemmelse med EU-lovgivningen 
ved at undersøge, om andragerens ansøgning om tilskud til arbejdssøgende opfyldte kriteriet 
om sædvanligt opholdssted i Irland.

Som Kommissionen imidlertid konstaterede i sine bemærkninger til andragende 1180/2010, er 
begrebet "bopæl" i EU-Domstolens faste retspraksis blevet nærmere præciseret som det sted, 
der er det sædvanlige midtpunkt for den pågældende persons interesser. I denne forbindelse 
bør der navnlig tages højde for den ansattes familiemæssige situation, grundene til, at han er 
flyttet, varigheden af og kontinuiteten i hans ophold, den omstændighed (hvis relevant), at han 
har fast arbejde, og hans hensigter, som de fremgår af alle omstændighederne1. Det er klart, at 
bestemmelsen af det sædvanlige opholdssted i henhold til betydningen i forordning (EF) nr. 
883/2004 skal baseres på en samlet vurdering af alle relevante faktuelle omstændigheder i den 
pågældende sag, hvoraf ingen i sig selv er afgørende.

Efter Kommissionens opfattelse tyder nogle af de omstændigheder, som andrageren har 
fremført, på, at det ikke kan udelukkes, at han og hans familie faktisk havde deres sædvanlige 
opholdssted i Irland i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 på det tidspunkt, hvor han 
ansøgte om tilskud til arbejdssøgende. Eftersom bestemmelsen af det sædvanlige opholdssted 
er en kompleks samlet vurdering af alle relevante fakta - som ikke nødvendigvis alle fremgår 
af de dokumenter, som andrageren har indsendt - er Kommissionen imidlertid ikke i stand til 
at komme med en endegyldig vurdering af, hvor andragerens sædvanlige opholdssted var på 
dette tidspunkt. Den vil derfor kontakte de irske myndigheder og anmode dem om at 
revurdere andragerens situation under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger. Den vil 
informere Udvalget for Andragender, så snart den har modtaget resultaterne af denne 
revurdering.

Det fremgår af andragerens sag, at de irske myndigheder mente, at han ikke havde påvist, at 
han virkelig søgte arbejde, og at dette var en separat årsag til, at hans ansøgning om tilskud til 
arbejdssøgende blev afvist. I denne sammenhæng vil Kommissionen minde om, at EU-
lovgivningen ikke opstiller en fælles social sikringsordning, men tillader, at der findes 
forskellige nationale sociale sikringsordninger, idet lovgivningens eneste formål er at sikre 
koordinering af disse ordninger. I henhold til Domstolens faste retspraksis har 
medlemsstaterne således fortsat beføjelse til at udforme deres egne sociale sikringsordninger2. 
Heraf følger, at Irland frit kunne fastsætte betingelserne for adgang til tilskud til 
arbejdssøgende for så vidt angår forpligtelsen til reelt at søge arbejde. Den præcise 
fortolkning af dette begreb i den nationale lovgivning i andragerens sag henhører under 

                                               
1 Sag C-90/97 Swaddling [1999] Sml. I-1075, med henvisning til sag 76/76 Di Paolo [1977] Sml. 315, 

præmis 17-2ß, og sag C-102/91 Knoch [1992] Sml. I-4341, præmis 21 og 23.
2 Se sag C-503/09, Stewart [2011], Sml. I-00000, præmis 75, og den deri nævnte retspraksis.
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Irlands enekompetence og vedrører ikke EU-retten.

For så vidt angår andragerens ansøgning om supplerende socialt tilskud (Supplementary 
Welfare Allowance (SWA)) minder Kommissionen om, at dette er en social bistandsydelse, 
der ikke falder ind under det materielle anvendelsesområde for forordning (EF) nr. 883/2004.

Selv i forhold til ydelser, der falder uden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 
883/2004, forbyder EU-retten1 imidlertid forskelsbehandling på grund af nationalitet i 
forbindelse med adgang til sociale ydelser. Det supplerende sociale tilskud er tydeligvis en 
sådan ydelse, og der bør følgelig ikke forekomme forskelsbehandling på grund af nationalitet 
i forbindelse med adgangen til ydelsen.

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen råder over2, skal EU-borgere, der ikke betragtes 
som arbejdstagere i Irland, opfylde kriteriet om sædvanligt opholdssted, i hvilken forbindelse 
der tages stilling til fem faktorer, som er afgørende for at blive kvalificeret til at modtage 
supplerende socialt tilskud (varigheden og kontinuiteten af opholdet i Irland eller i et andet 
land, varigheden af og formålet med enhver bortrejse fra Irland, arten af og mønstret i 
beskæftigelsen, midtpunktet for ansøgerens interesser og den pågældende ansøgers 
fremtidsplaner, således som de fremgår af alle omstændighederne).

Med kriteriet om sædvanligt opholdssted, navnlig faktoren vedrørende varigheden af opholdet 
i Irland, indføres der et krav, der kan skabe forskelsbehandling mellem irske statsborgere og 
ikkeirske EU-borgere (som har mindre chance for at opfylde kravet end irske statsborgere). 
Denne forskelsbehandling kan indirekte diskriminere ikkeirske EU-borgere, men er ikke 
nødvendigvis i strid med EU-retten, da den kan være berettiget i henhold til EU-Domstolens 
kriterium.

Da det imidlertid lader til, at andragerens ansøgning om supplerende socialt tilskud blev afvist 
på grund af hans manglende evne til at opfylde kriteriet om sædvanligt opholdssted i 
forbindelse med tilskuddet til arbejdssøgende, kunne de irske myndigheders fornyede 
gennemgang af andragerens situation også bringe en afklaring på den del af klagen, der er 
forbundet med det supplerende sociale tilskud.

Konklusion

Kommissionen vil kontakte de irske myndigheder for at anmode dem om at revurdere 
andragerens situation med henblik på at afgøre, om han havde sit sædvanlige opholdssted i 
Irland, da han ansøgte om tilskud til arbejdssøgende. Kommissionen vil informere Udvalget 
for Andragender, så snart den har modtaget resultaterne af denne vurdering.

I denne forbindelse vil Kommissionen over for Udvalget for Andragender påpege, at der er 
forskel på kriteriet om sædvanligt opholdssted i overensstemmelse med EU-lovgivningen som 
beskrevet ovenfor og anvendelsen af den såkaldte "Right to Reside Test" (kriterium for retten 
til at tage ophold), i forbindelse med hvilken Kommissionen har indledt 

                                               
1 Artikel 18, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde eller artikel 24, stk. 2, i 

direktiv 2004/38/EF.
2 http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx.
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overtrædelsesprocedure mod Det Forenede Kongerige."

4. Kommissionens svar (rev.), modtaget den 27. marts 2013

”Kommissionen anførte i sit første svar, at de irske myndigheder principielt havde handlet i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen ved at undersøge, om andragerens ansøgning om 
tilskud til arbejdssøgende opfyldte kriteriet om sædvanligt opholdssted i Irland. Imidlertid var 
de irske myndigheder nået til den potentielt forkerte konklusion, at andrageren ikke havde sit 
sædvanlige opholdssted i Irland på det tidspunkt, hvor han indgav sin ansøgning om tilskud til 
arbejdssøgende, da en af metoderne til afgørelse af, om en person har sit sædvanlige 
opholdssted i Irland, er at undersøge, hvor længe personen har opholdt sig i Irland på 
tidspunktet for ansøgningen om tilskuddet. Efter Kommissionens opfattelse var dette i strid 
med EU-lovgivningen, og andrageren kunne ikke opfylde det pågældende kriterium.  
Kommissionen anmodede senere de irske myndigheder om at tage deres afgørelse i 
andragerens sag op til fornyet overvejelse. Efter atter at have undersøgt deres afgørelse blev 
andrageren tilkendt tilskud til arbejdssøgende fra den 1. maj 2012 med tilbagevirkende kraft 
fra den 27. juni 2011.

For så vidt angår afvisningen af andragerens ansøgning om supplerende socialt tilskud 
(Supplementary Welfare Allowance (SWA)) præciserede de irske myndigheder, at SWA var 
blevet udbetalt til andrageren, mens hans ansøgning om tilskud til arbejdssøgende blev 
behandlet, dvs. fra den 27. juni 2011 og indtil den 11. august 2011, hvor hans ansøgning om 
tilskud til arbejdssøgende blev afvist. I henhold til irsk lovgivning kan SWA og tilskud til 
arbejdssøgende ikke udbetales samtidigt, og SWA kan ikke udbetales, når en ansøgning om 
tilskud til arbejdssøgende er blevet afvist. Da andrageren fik tilkendt tilskud til 
arbejdssøgende i maj 2012, omfattede den pågældende betaling – som allerede anført –
restancer for perioden fra den 27. juni 2011 til den 24. april 2012. Det SWA-beløb, der var 
blevet udbetalt til andrageren fra den 27. juni og indtil den 11. august 2011, blev fratrukket 
det udbetalte restancebeløb. 

Konklusion

Efter at Kommissionen havde henvendt sig til de irske myndigheder, undersøgte disse på ny 
andragerens situation og besluttede at tilkende ham tilskud til arbejdssøgende med 
tilbagevirkende kraft fra juni 2011. Der kan ikke udbetales SWA for samme periode. Dette 
løser andragerens sag.” 


