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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0026/2009 af Bojan Navonik, slovensk statsborger, om 
problemer med hans arbejdsløshedsdagpenge i Østrig

1. Sammendrag

Andrageren er slovensk statsborger og bor i Slovenien, men har siden 1991 arbejdet i Østrig. 
Andrageren modtog i 2008 arbejdsløshedsdagpenge, fordi hans arbejdsgiver ikke havde 
tilstrækkeligt arbejde til ham. Ifølge andrageren blev den østrigske lov ændret i november 
2008, således at arbejdstagere, der ikke er permanent bosatte i Østrig, men alligevel har 
arbejde i Østrig, ikke mere havde ret til arbejdsløshedsdagpenge. Andrageren har i alle de år, 
han har arbejdet i Østrig, altid betalt østrigske skatter og sociale bidrag. Andrageren føler sig 
som EU-borger forskelsbehandlet. Andrageren mener endvidere, at han vil være dårligere 
stillet i forhold til østrigske arbejdstagere, dersom hans arbejdsgiver på ny skulle få arbejde til 
ham, og han så skulle blive syg, idet han da ikke ville modtage sygedagpenge. Andrageren 
anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge, om den østrigske lovgivning er i 
overensstemmelse med den europæiske lovgivning på dette område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

Andrageren, der er slovensk statsborger og bor i Slovenien, har arbejdet i Østrig siden 1991. 
Ved udgangen af 2008 blev han arbejdsløs og gjorde krav på arbejdsløshedsdagpenge i 
Østrig. Kravet blev imidlertid afvist med den begrundelse, at han ikke er bosat i Østrig.
Andrageren hævder, at anvendelsen af bopælsklausulen er diskriminerende og strider mod 
fællesskabsretten.
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Kommissionen har modtaget supplerende oplysninger fra andrageren om hans situation under 
hans seneste beskæftigelse i Østrig. Det fremgår af disse oplysninger, at andrageren faktisk 
var bosat i Slovenien og dagligt pendlede til Østrig til sit arbejde.

Han skal derfor betragtes som "grænsearbejder" i henhold til artikel 1, litra b), i forordning 
1408/71. I tilfælde af arbejdsløshed fastsættes i artikel 71, stk. 1, litra a), ii), i forordning 
1408/71 en særlig regel for grænsearbejdere, der er affattet som følger: "grænsearbejdere, der 
er helt arbejdsløse, modtager ydelser efter lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område de 
er bosat, som om de under deres seneste beskæftigelse havde været omfattet af denne 
lovgivning; disse ydelser udbetales af bopælsstedets institution for denne institutions 
regning".

I medfør af forordning 1408/71 skal en grænsearbejder derfor altid gøre krav på 
arbejdsløshedsdagpenge i opholdsstaten. Dette betyder, at andrageren kun kan gøre krav på 
arbejdsløshedsdagpenge i Slovenien, som om han under sin seneste beskæftigelse havde været 
omfattet af denne lovgivning. Den østrigske institution er ikke forpligtet til at udbetale 
arbejdsløshedsdagpenge i denne sag. Den slovenske institution skal imidlertid basere 
beregningen af andragerens arbejdsløshedsdagpenge på den løn, han faktisk modtog under sin 
seneste beskæftigelse i Østrig.

Denne særlige ordning for grænsearbejdere er blevet bekræftet af EF-Domstolen i sag 67/79 
Fellinger [1980], Sml. s. 535, og andre sager.

På lignende vis modtager arbejdsløse grænsearbejdere også sygedagpenge fra bopælsstaten, 
jf. artikel 25, stk. 2, i forordning 1408/71.

Konklusion

På baggrund af ovenstående lader der ikke til at foreligge en overtrædelse af fællesskabsretten 
i andragerens tilfælde, da de omhandlede sociale sikringsydelser i henhold til forordning 
1408/71 skal udredes af bopælsstaten (Slovenien).


