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Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0026/2009, внесена от Bojan Navonik, със словенско 
гражданство, относно проблеми с неговите обезщетения за безработица 
в Австрия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, словенски гражданин, живеещ в Словения, от 1991 г. работи 
в Австрия. През 2008 г. е започнал да получава обезщетения за безработица, тъй като 
неговият работодател не е могъл да му осигури работа. Според вносителя, след 
въвеждане на поправка в австрийското законодателство през 2008 г., лицата, работещи 
в Австрия, които не са постоянно пребиваващи там, нямат право да получават помощи 
за безработица. Той посочва, че през всички отработени в Австрия години 
непрекъснато е плащал австрийски данъци и вноски за социално осигуряване и твърди, 
че към него не се подхожда като към равнопоставен гражданин на ЕС. Вносителят на 
петицията посочва също, че в случай че бъде върнат на работа от работодателя, но 
впоследствие се разболее, ще се окаже в по-неблагоприятна позиция от австрийските 
работници, тъй като няма да му бъдат възстановени разходите за лечение. Той желае 
Европейският парламент да проучи дали австрийското законодателство отговаря на 
европейското право в тази сфера.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията, който е словенски гражданин и живее в Словения, от 1991 г. 
работи в Австрия. В края на 2008 г. остава безработен и предявява искане за своите 
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обезщетения за безработица в Австрия. Искането му обаче е отхвърлено на основание, 
че не пребивава в Австрия. Вносителят на петицията се оплаква, че прилагането на 
клаузата за пребиваване е дискриминационно и противоречи на правото на Общността.
Комисията получи от вносителя на петицията допълнителна информация относно 
положението му по време на последната му заетост в Австрия. От предоставената 
информация изглежда, че той в действителност е пребивавал в Словения и е пътувал 
всеки ден до работното си място в Австрия.

Следователно той трябва да се счита за „пограничен работник“ съгласно член 1, буква 
б) от Регламент 1408/71. В случай на безработица Регламент 1408/71 предвижда 
специално правило в член 71, параграф 1, буква а), точка ii), което гласи, че
„пограничен работник, който е напълно безработен, получава обезщетения в 
съответствие с разпоредбите на законодателството на държавата-членка, на чиято 
територия пребивава като лице, което по време на последната си заетост е било субект 
на това законодателство; тези обезщетения се предоставят от и за сметка на 
институцията по мястото на пребиваване“.

Следователно съгласно Регламент 1408/71 пограничният работник следва да предявява
искане за обезщетение за безработица винаги в неговата държава на пребиваване. Това 
означава, че вносителят на петицията може да предяви искане за обезщетение за 
безработица единствено в Словения, като лице, което по време на последната си 
заетост е било субект на нейното законодателство. В този случай австрийската 
институция не е задължена да предостави обезщетение за безработица. Словенската 
институция обаче трябва да изчисли обезщетението за безработица на вносителя въз 
основа на възнаграждението, което реално е получавал по време на последната му 
заетост в Австрия.

Този специален режим за погранични работници е потвърден от Съда на Европейските 
общности в решението му по дело 67/79 Fellinger, [1980] ССП стр. 535 и други.

По същия начин безработният пограничен работник получава обезщетения за болест от 
държавата по пребиваване — вж. в тази връзка член 25, параграф 2 от Регламент 
1408/71.

Заключение

Като се има предвид горепосоченото, в случая на вносителя на петицията не изглежда 
да има нарушение на правото на Общността, тъй като съгласно Регламент 1408/71
въпросните социално-осигурителни обезщетения следва да се предоставят от 
държавата по пребиваване (Словения).


