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1. Sammendrag

Andrageren er østrigsk statsborger og har i de seneste 10 år arbejdet i tre forskellige EU-lande 
(Østrig, Tyskland og Finland). Han har en uddannelse i International Business Administration 
(økonomi), og efter at have mistet sit job i Finland er han nu vendt tilbage til Østrig. Han 
hævder, at han ikke har ret til arbejdsløshedsydelser fra nogen af de tre lande, hvor han har 
arbejdet, og at hvert land anvender forskellige betingelser. Ifølge andrageren har han betalt 
skat, mens han har været i arbejde (fire år i Østrig, tre år i Tyskland og tre år i Finland). 
Ydermere blev han ved hjemkomsten til sit hjemland bedt om at møde op hos afdeling for 
"immigranter" i den østrigske arbejdsmarkedsservice (AMS).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. juni 2013

“Generelt fastlægger EU-retten inden for området social sikkerhed bestemmelser om 
koordinering og ikke om harmonisering af de sociale sikringsordninger. EU-retten begrænser 
ikke medlemsstaternes beføjelse til at tilrettelægge deres sociale sikringsordninger, og i 
mangel af harmonisering på unionsplan er det hver enkelt medlemsstats lovgivning, der 
fastlægger vilkårene for bevilling af de sociale sikkerhedsydelser såvel som beløbet af 
sådanne ydelser og det tidsrum, for hvilket de bevilges. Ved udøvelsen af denne kompetence 
skal medlemsstaterne imidlertid overholde EU-retten, og navnlig traktatens bestemmelser om 
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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 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 ikkediskrimination. 

En arbejdsløs arbejdstager skal i princippet ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse i den 
medlemsstat, hvor han/hun sidst har arbejdet i overensstemmelse med de regler, som gælder i 
det pågældende land. Den kompetente institution i den kompetente medlemsstat er forpligtet 
til, hvis relevant, at tage højde for de forsikringsperioder eller beskæftigelsesperioder, som 
den pågældende person har tilbagelagt i en anden medlemsstat1. 

Andrageren kan derfor ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse i Finland, som skal tage højde 
for de forsikringsperioder eller perioder med selvstændig virksomhed, som andrageren har 
tilbagelagt efter enhver anden medlemsstats lovgivning, såfremt dette er en forudsætning for 
at være berettiget til understøttelsen. Denne bestemmelse, som er fastsat i artikel 48 i TEUF 
og gennemført ved artikel 61 i forordning (EF) nr. 883/2004, sikrer, at vandrende 
arbejdstagere ikke stilles ringere som følge af, at de har gjort karriere i mere end én 
medlemsstat.

Som ovenfor nævnt indeholder traktaten imidlertid bestemmelser om koordinering af 
medlemsstaternes lovgivninger og ikke om harmonisering heraf.  Selv om EU-
bestemmelserne sikrer, at forsikringsperioder eller perioder med selvstændig beskæftigelse 
skal tages i betragtning i forbindelse med en ret til ydelser i den kompetente medlemsstat, 
findes der betydelige materielle og formelle forskelle mellem medlemsstaternes nationale 
arbejdsløshedsordninger, herunder forskellige betingelser for bevilling af 
arbejdsløshedsunderstøttelse. Betingelserne for at være berettiget til 
arbejdsløshedsunderstøttelse i Finland adskiller sig fra betingelserne i Tyskland eller Østrig.

I Finland er arbejdsløshedsunderstøttelsen sammensat af en indkomstrelateret ydelse, en 
basisydelse og en arbejdsmarkedsydelse. De fleste arbejdstagere i Finland er omfattet af deres 
egen brancheorienterede arbejdsløshedskasse og således berettigede til at modtage en 
indkomstrelateret arbejdsløshedsydelse. Ydelsen betales af arbejdsløshedskassen. 
Basisydelsen og arbejdsmarkedsydelsen betales af det finske socialforsikringsinstitut 
(Kansaneläkelaitos, Kela). 

Det lader til, at andrageren ikke var medlem af arbejdsløshedskassen og derfor ikke var 
berettiget til at modtage en indkomstrelateret ydelse. Det er uklart, om andrageren efter at 
have fået afslag på sin ansøgning om bevilling af den indkomstrelaterede ydelse også har 
ansøgt om modtagelse af basisydelsen eller arbejdsmarkedsydelsen. Det er ligeledes uklart, 
hvorfor de øvrige ydelser nævnt i andragenet (”overlevelsespenge”) ikke er blevet bevilget. 
Kommissionen kan derfor ikke udtale sig herom.

                                               
1 Der gælder andre ordninger for grænsearbejdere, som var bosiddende i en anden medlemsstat under deres 
seneste beskæftigelse, og som skal ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse i deres bopælsmedlemsstat. Dette er 
imidlertid ikke relevant i andragerens tilfælde, eftersom han både arbejdede og havde bopæl i Finland, før han 
blev arbejdsløs.
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Hvad angår andragerens ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i de medlemsstater, hvor han 
tidligere har arbejdet (Østrig og Tyskland), skal det erindres, at disse lande ikke var 
kompetente til at udbetale arbejdsløshedsunderstøttelse til andrageren i henhold til forordning 
(EF) nr. 883/2004, eftersom andragerens seneste aktivitet fandt sted i Finland. Dette betyder, 
at andrageren ikke kan påberåbe sig bestemmelserne om koordinering af 
arbejdsløshedsunderstøttelse, herunder bestemmelsen om sammenlægning af forsikrings- eller 
beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig beskæftigelse, i hverken Østrig eller 
Tyskland.  I disse to lande kan andrageren rent faktisk kun gøre krav på 
arbejdsløshedsunderstøttelse på grundlag af de respektive nationale lovgivninger inden for de 
heri fastsatte tidsfrister.

Konklusioner

På grundlag af ovenstående er Kommissionens tjenestegrene ikke i stand til at fastslå, at der i 
dette tilfælde er tale om en tilsidesættelse af EU-retten. Tilsyneladende blev ansøgningen om 
den finske indkomstrelaterede arbejdsløshedsydelse afvist, fordi andrageren ikke opfyldte de 
nationale betingelser (dvs. ikke var registreret i den relevante arbejdsløshedskasse). Det 
fremgår ikke tydeligt af andragendet, hvorfor de øvrige ydelser (“overlevelsespenge”) ikke 
blev bevilget. 

For så vidt angår andragerens ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i Tyskland og Østrig minder 
Kommissionens tjenestegrene om, at disse to lande ikke var kompetente til at udbetale 
arbejdsløshedsydelser i henhold til EU’s koordineringsbestemmelser, og at andrageren kun 
kan gøre krav på arbejdsløshedsunderstøttelse på grundlag af henholdsvis den tyske eller den 
østrigske lovgivning alene.

Andrageren henvises til webstedet vedrørende koordination af sociale sikringsordninger i hele 
EU, såfremt han ønsker at vide mere om sine rettigheder i henhold til EU-retten, såsom hans 
ret til ydelser i forbindelse med alderdom, når han går på pension.”  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=854


