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Temats: Lūgumraksts Nr. 0026/2009, ko iesniedza Slovēnijas valstspiederīgais Bojan 
Navonik, par problēmām saistībā ar viņa bezdarbnieka pabalstu Austrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Slovēnijas pilsonis un dzīvo Slovēnijā, kopš 1991. gada strādā 
Austrijā. Viņš sāka saņemt bezdarbnieka pabalstu 2008. gadā, kad darba devējs vairs nespēja 
nodrošināt viņam darbu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saskaņā ar grozījumiem 
Austrijas valsts tiesību aktos 2008. gada novembrī tās personas, kas strādā Austrijā, bet 
pastāvīgi nedzīvo šajā valstī, nav tiesīgas saņemt bezdarbnieka pabalstu. Viņš norāda, ka visu 
Austrijā nostrādāto laiku viņš ir godprātīgi maksājis Austrijas nodokļus, un iebilst, ka pret 
viņu kā ES pilsoni tiek izrādīta nevienlīdzīga attieksme. Turklāt viņš uzsver, ka gadījumā, ja 
viņu pieņemtu atpakaļ darbā, bet viņš pēkšņi saslimtu, viņš atrastos neizdevīgākā situācijā 
nekā austriešu darba ņēmēji, jo viņš nesaņemtu kompensāciju par medicīnas izdevumiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu noskaidrot, vai Austrijas tiesību akti šajā 
jomā saskan ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 21. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Slovēnijas pilsonis un dzīvo Slovēnijā, kopš 1991. gada 
strādāja Austrijā. 2008. gada beigās viņš kļuva bezdarbnieks un pieprasīja bezdarbnieka 
pabalstu Austrijā. Tomēr viņa prasība tika noraidīta tā iemesla dēļ, ka viņš nedzīvo Austrijā. 
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka dzīvesvietas klauzulas piemērošana ir diskriminējoša un 
pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem. 
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Komisija no lūgumraksta iesniedzēja ir saņēmusi papildu informāciju par viņa situāciju 
pēdējās nodarbinātības laikā Austrijā. No sniegtās informācijas izriet, ka lūgumraksta 
iesniedzējs faktiski dzīvoja Slovēnija un katru dienu devās uz savu darba vietu Austrijā.

Tādēļ saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1408/71 1. panta b) punktu viņš uzskatāms par „pārrobežu 
darba ņēmēju”. Bezdarba gadījumā Regulas (EK) Nr. 1408/71 71. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta ii) daļā uz pārrobežu darba ņēmējiem attiecas īpašs noteikums, kas paredz to, 
ka „pārrobežu darba ņēmējs, kurš ir pilnīgs bezdarbnieks, saņem pabalstus saskaņā ar tās 
dalībvalsts tiesību aktiem, kurā viņš dzīvo, tā, it kā uz viņu būtu attiekušies šie tiesību akti 
viņa pēdējās nodarbinātības laikā; dzīvesvietas institūcija nodrošina šādus pabalstus uz sava 
rēķina”.

Līdz ar to saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1408/71 pārrobežu darba ņēmējam bezdarbnieka 
pabalsts vienmēr jāpieprasa savas dzīvesvietas valstī. Tas nozīmē, ka lūgumraksta iesniedzējs 
bezdarbnieka pabalstu var pieprasīt tikai Slovēnijā, it kā viņa pēdējās nodarbinātības laikā uz 
viņu būtu attiekušies tās tiesību akti. Šajā gadījumā Austrijas iestādei bezdarbnieka pabalsts 
nav jānodrošina. Tomēr Slovēnijas iestādei lūgumraksta iesniedzēja bezdarbnieka pabalsts 
jāaprēķina, pamatojoties uz darba algu, ko viņš faktiski saņēma savas pēdējās nodarbinātības 
laikā Austrijā.

Šo īpašo režīmu pārrobežu darba ņēmējiem apstiprinājusi Eiropas Kopienu tiesa 1980. gada 
lietā C- 67/79 Fellinger, Recueil, 535 un citās lietās.

Tāpat pārrobežu darba ņēmējs, kas kļuvis bezdarbnieks, no savas dzīvesvietas valsts saņem 
arī slimības pabalstu. Attiecībā uz šo skatīt Regulas (EK) Nr. 1408/71 25. panta 2. punktu.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Kopienas tiesību akti lūgumraksta iesniedzēja lietā nav pārkāpti, 
tā kā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1408/71 attiecīgie sociālā nodrošinājuma pabalsti 
jānodrošina viņa dzīvesvietas valstij (Slovēnijai).”


