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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0026/2009 dėl sunkumų, susijusių su bedarbio pašalpos
mokėjimu Austrijoje, kurią pateikė Slovėnijos pilietis Bojan Navonik

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Slovėnijos pilietis, nuolat gyvenantis Slovėnijoje, nuo 1991 m. dirba 
Austrijoje. 2008 m. jam pradėta mokėti bedarbio pašalpa, nes jo darbdavys nebeužtikrino jam 
pakankamai darbo. Po to, kai 2008 m. lapkričio mėn. buvo iš dalies pakeisti Austrijos 
įstatymai, asmenys, dirbantys Austrijoje, tačiau nuolat joje negyvenantys, anot peticijos 
pateikėjo, nebeturi teisės gauti bedarbio pašalpų. Jis nurodo, kad visus darbo Austrijoje metus 
jis mokėjo Austrijoje mokesčius ir įmokas, ir tvirtina, kad jam, kaip ES piliečiui, 
neužtikrinamos lygios teisės. Jis taip pat nurodo, kad jei jis savo darbdavio būtų vėl grąžintas į 
darbą ir susirgtų, jo padėtis taip pat būtų blogesnė nei Austrijos darbuotojų, nes jam nebūtų 
atlygintos medicinos išlaidos. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pradėti tyrimą 
dėl to, ar Austrijos įstatymai neprieštarauja Europos teisės aktams šioje srityje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas, kuris yra Slovėnijos pilietis ir gyvena Slovėnijoje, nuo 1991 m. dirba 
Austrijoje. 2008 m. pabaigoje jis neteko darbo ir paprašė bedarbio pašalpos Austrijoje. Tačiau 
jo prašymas atmestas remiantis tuo, kad jis nuolat negyvena Austrijoje. Peticijos pateikėjas 
teigia, kad nuolatinės gyvenamosios vietos sąlygos taikymas yra diskriminacinis ir 
prieštarauja Bendrijos teisei. 
Komisija gavo iš peticijos pateikėjo papildomos informacijos apie jo paskutinės darbo vietos 
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Austrijoje sąlygas. Iš pateiktos informacijos matyti, kad peticijos pateikėjas iš tikrųjų nuolat 
gyveno Slovėnijoje ir kasdien važinėjo į darbą Austrijoje.

Todėl jis gali būti laikomas „pasienio darbuotoju“ pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 
1 straipsnio b punktą. Nedarbo atveju pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 71 straipsnio 
1 dalies a punkto ii papunktį pasienio darbuotojams nustatoma speciali taisyklė, kuria 
nustatomas, kad „pasienio darbuotojas, tapęs visišku bedarbiu, išmokas gauna pagal tos 
valstybės narės, kurios teritorijoje jis gyvena, teisės aktų nuostatas, tartum tie teisės aktai jam 
būtų taikomi jo paskiausio darbo metu; šias išmokas savo lėšomis moka gyvenamosios vietos 
įstaiga.“

Taigi, pagal Reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 pasienio darbuotojas visuomet turi reikalauti 
nedarbo išmokų valstybėje narėje, kurioje jis nuolat gyvena. Tai reiškia, kad peticijos 
pateikėjas gali gauti bedarbio pašalpą tik Slovėnijoje, tartum paskiausio darbo metu jam būtų 
taikomi jos įstatymai. Austrijos institucija šiuo atveju neprivalo mokėti bedarbio pašalpos. Vis 
dėlto Slovėnijos institucija nedarbo išmokas peticijos pateikėjui turi apskaičiuoti remdamasi 
darbo užmokesčiu, kurį jis faktiškai gavo, dirbdamas paskutinėje darbo vietoje Austrijoje.

Ši speciali tvarka, taikytina pasienio darbuotojams, patvirtinta Europos Teisingumo Teismo 
sprendimu byloje Nr. 67/79 Fellinger [1980] ECR 535 ir kt.

Atitinkamai, pasienio darbuotojas, tapęs bedarbiu, savo gyvenamojoje valstybėje narėje gauna 
ligos išmokas – žr. šiuo klausimu Reglamento (EB) Nr. 1408/71 25 straipsnio 2 dalį.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, peticijos pateikėjo atveju Bendrijos teisė nebuvo 
pažeista, nes pagal Reglamentą (EB) Nr. 1408/71 minėtas socialinio draudimo išmokas jam 
turėtų mokėti valstybė narė, kurioje jis nuolat gyvena (Slovėnija).


