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Sammendrag af dom
1. Fri bevægelighed for personer — arbejdstagere — opholdsret for at søge beskæftigelse —
opholdets varighed — begrænsning til seks maneder ifølge en medlemsstats lovgivning —
lovligt — betingelser
(EØF-Traktaten, art. 48, stk. 3)
2. Fællesskabsret — fortolkning — institutionernes retsakter — erklæring fra Rådet optaget i
protokollat — hensyntagen — tdovligt uden støtte herfor i selve retsakten
1. Princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed, som indført ved Traktatens artikel 48, indebærer, at EF-statsborgere
har ret til frit at bevæge sig på andre
medlemsstaters nationale område samt at
tage ophold dér for at søge beskæftigelse.

Den arbejdssøgendes ophold kan tidsbegrænses, men for at formålet med artikel
48 tilgodeses, skal der gives den pågældende en rimelig frist til i den pågældende medlemsstat at få kendskab til de
beskæftigelsestilbud, der svarer til hans
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erhvervsmæssige kvalifikationer, og til i
givet fald at foretage det fornødne for at
blive ansat.
Da der ikke i fællesskabsretten er fastsat
en frist herfor, er denne ikke til hinder
for, at det i en medlemsstats lovgivning
bestemmes, at en statsborger i en anden
medlemsstat, der er indrejst på den førstnævnte stats område for at søge beskæftigelse dér, kan udvises — medmindre udvisningskendelsen kæres — såfremt den
pågældende ikke har opnået beskæfti-

gelse inden seks måneder. Dette gælder
dog ikke, såfremt den pågældende beviser, at han fortsat søger beskæftigelse og
faktisk har reelle chancer for at opnå ansættelse.
2. En erklæring, optaget i protokollatet fra
det rådsmøde, hvor Rådet vedtog en bestemmelse i afledt ret, kan ikke tjene som
fortolkningsbidrag med hensyn hertil, når
erklæringens indhold ikke omhandles af
bestemmelsen. Erklæringen er følgelig
uden retlig betydning.
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I — Faktiske omstændigheder og retsforhandlinger

af medlemsstaternes arbejdstagere for så
vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejdsvilkår.

1. Relevant fællesskabsret

Traktatens artikel 48 lyder således:

3. Med forbehold af de begrænsninger, der
retfærdiggøres af hensynet til den offentlige
orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, indebærer den retten til:

»1. Arbejdskraftens frie bevægelighed inden
for Fællesskabet gennemføres senest ved
overgangsperiodens udløb.

a) at søge faktisk tilbudte stillinger

2. Den forudsætter afskaffelse af enhver i
nationaliteten begrundet forskelsbehandling

b) frit at bevæge sig inden for medlemsstaternes område i dette øjemed

* Processprog: engelsk.
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