
REKOMMENDATION nr U1 

av den 12 juni 2009 

om tillämplig lagstiftning för arbetslösa personer som förvärvsarbetar på deltid i en annan 
medlemsstat än bosättningsstaten 

(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz) 

(2010/C 106/15) 

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE 
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN UTFÄRDAR DENNA REKOMMEN
DATION 

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen ( 1 ), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor 
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning 
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen ( 2 ), 

med beaktande av artiklarna 11.3 a och 16.1 i förordning (EG) 
nr 883/2004 och artikel 18 i förordning (EG) nr 987/2009, 
och 

av följande skäl: 

(1) När personer som är bosatta inom en medlemsstats ter
ritorium enligt den lagstiftning de omfattas av har rätt till 
förmåner vid arbetslöshet bör de tillåtas att förvärvs
arbeta på deltid inom en annan medlemsstats territorium 
och samtidigt få behålla rätten till de arbetslöshetsför
måner som utges av den stat där de är bosatta. 

(2) I en sådan situation är det nödvändigt att fastställa till
lämplig lagstiftning för dessa personer enligt artikel 11 i 
förordning (EG) nr 883/2004 så att eventuella lagkon
flikter undviks. 

(3) Enligt artikel 11.2 i ovannämnda förordning ska de per
soner som med anledning av sitt arbete som anställd eller 
sin verksamhet som egenföretagare erhåller en kontant
förmån anses utöva denna verksamhet. 

(4) Enligt artikel 11.3 a i ovannämnda förordning ska en 
person som arbetar som anställd eller bedriver verksam
het som egenföretagare i en medlemsstat omfattas av 
lagstiftningen i den medlemsstaten. 

(5) I den persons intresse som avses i skäl 1 är det önskvärt 
att en sådan person fortsätter att omfattas av lagstift
ningen i sitt bosättningsland, både när det gäller inbetal
ning av avgifter med anledning av deras förvärvsarbete 
och när det gäller beviljande av förmåner. 

(6) Enligt artikel 16.1 i förordning (EG) nr 883/2004 får 
medlemsstaterna föreskriva undantag från artiklarna 
11–15 i samma förordning. 

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG) 
nr 883/2004. 

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS BEHÖRIGA AVDELNINGAR OCH 
INSTITUTIONER FÖLJANDE. 

1. De behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater bör 
antingen själva ingå eller instruera de organ de har utsett 
att ingå överenskommelser i enlighet med artikel 16.1 i 
förordning (EG) nr 883/2004 under följande förutsättningar: 

I överenskommelserna ska det föreskrivas att en person som 
får förmåner vid arbetslöshet i sin bosättningsstat och sam
tidigt förvärvsarbetar på deltid i en annan medlemsstat en
bart ska omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda staten, 
både när det gäller inbetalning av avgifter och när det gäller 
beviljande av förmåner. 

Den institution som utger arbetslöshetsförmånen i den be
rörda personens bosättningsstat ska underrätta den institu
tion som utsetts av den behöriga myndigheten i den staten 
om allt förvärvsarbete på deltid som den berörda personen 
utför i en annan medlemsstat. 

Den sistnämnda institutionen ska genast underrätta den in
stitution som utsetts av den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat inom vars territorium den berörda personen 
förvärvsarbetar på deltid om att personen även fortsättnings
vis omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där han eller 
hon är bosatt.
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2. Inom ramen för dessa överenskommelser bör de administra
tiva förfaranden som anges i artiklarna 19–21 i förordning 
(EG) nr 987/2009 tillämpas. 

3. De överenskommelser som medlemsstaterna har slutit i en
lighet med rekommendation nr 18 av den 28 februari 1986, 
som bifogas denna rekommendation, ska fortsätta att gälla 
på grundval av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning 
(EG) nr 987/2009, med förbehåll för punkt 2 i denna re
kommendation. 

4. Denna rekommendation ska offentliggöras i Europeiska unio
nens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den dag 
då förordningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft. 

Administrativa kommissionens ordförande 

Gabriela PIKOROVÁ 

BILAGA 

Överenskommelse av den 28 oktober 1986 mellan Belgien och Luxemburg om fastställande av tillämplig lagstiftning för 
arbetslösa personer som är bosatta i någon av de två staterna, i vilken de får arbetslöshetsförmåner, och samtidigt arbetar 
deltid i den andra staten.
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