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Suġġett: Petizzjoni 0026/2009, imressqa minn Bojan Navonik, ta’ nazzjonalità 
Slovena, dwar problemi rigward il-benefiċċji tiegħu tal-qgħad fl-Awstrija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, persuna ta’ nazzjonalità Slovena residenti fis-Slovenja, kien ilu jaħdem fl-
Awstrija mill-1991. Fl-2008 huwa beda jirċievi benefiċċji tal-qgħad minħabba li l-impjegatur 
tiegħu ma kienx baqagħlu xogħol biżżejjed għalih. Wara emenda li saret fil-liġi Awstrijaka 
f’Novembru 2008, dawk li kienu jaħdmu fl-Awstrija iżda mhux residenti permanenti hemm, 
ma kinux, skont il-petizzjonant, intitolati aktar għall-benefiċċji tal-qgħad. Huwa jsostni li fis-
snin kollha li matulhom ħadem fl-Awstrija huwa ħallas regolarment it-taxxa u l-
kontribuzzjonijiet Awstrijaċi u jargumenta li mhux qed jingħata trattament ugwali bħala 
ċittadin tal-UE. Jinnota wkoll li jekk jerġa’ jiġi impjegat mill-prinċipal tiegħu u wara jimrad, 
huwa jkun f’qagħda anqas favorevoli minn dik tal-ħaddiema Awstrijaċi, minħabba li ma 
jingħatax rimborż għal spejjeż mediċi. Il-petizzjonant qed jitlob li ssir investigazzjoni mill-
Parlament Ewropew biex jiġi stabbilit jekk il-liġi Awstrijaka hix konformi mal-liġi Ewropea 
f’dan l-qasam.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant, persuna ta’ nazzjonalità Slovena residenti fis-Slovenja, kien ilu jaħdem fl-
Awstrija mill-1991. Fi tmiem l-2008 spiċċa bla xogħol u talab għall-benefiċċji tal-qgħad fl-
Awstrija. Madankollu, it-talba tiegħu ġiet miċħuda minħabba li mhuwiex residenti fl-
Awstrija. Il-petizzjonant jilmenta li l-applikazzjoni tal-klawżola tar-residenza hija 
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diskriminatorja u tmur kontra l-liġi Komunitarja. 
Il-Kummissjoni rċeviet aktar informazzjoni mingħand il-petizzjonant dwar is-sitwazzjoni 
tiegħu waqt l-aħħar impjieg tiegħu fl-Awstrija. Mill-informazzjoni li ngħatat, jidher li 
proprjament il-petizzjonant kien residenti fis-Slovenja u kien jivvjaġġa kuljum lejn l-Awstrija 
għax-xogħol.

Għalhekk, huwa għandu jitqies bħala “ħaddiem fuq il-fruntiera” skont l-Artikolu 1(b) tar-
Regolament 1408/71. F’każ ta’ qgħad, ir-Regolament 1408/71 jistabbilixxi regola speċjali 
għall-ħaddiema fuq il-fruntiera fl-Artikolu 71(1)(a)(ii) li jistipula li “ħaddiem fuq il-fruntiera 
li huwa bla xogħol għalkollox għandu jirċievi l-benefiċċji bi qbil mal-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru li fit-territorju tiegħu jirrisjedi daqslikieku kien soġġett għal din il-leġiżlazzjoni fil-
waqt tal-aħħar impjieg tiegħu; l-istituzzjoni tal-post tar-residenza għandha tipprovdi l-
benefiċċji bi spejjeż tagħha”.

Għaldaqstant, skont ir-Regolament 1408/71, ħaddiem fuq il-fruntiera għandu jitlob benefiċċji
tal-qgħad dejjem fl-Istat ta’ residenza tiegħu. Dan ifisser li l-petizzjonant jista’ jitlob biss 
benefiċċji tal-qgħad fis-Slovenja daqslikieku hu kien suġġett għal-leġiżlazzjoni tagħha fl-
aħħar impjieg tiegħu. L-istituzzjoni Awstrijaka mhix obbligata tagħti benefiċċji tal-qgħad 
f’dan il-każ. Madankollu, l-istituzzjoni Slovena għandha tibbaża l-kalkolu tal-benefiċċji tal-
qgħad għall-petizzjonant fuq il-pagi li rċieva fl-aħħar impjieg tiegħu fl-Awstrija.

Din is-sistema speċjali għall-ħaddiema fuq il-fruntiera ġiet ikkonfermata mill-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja fil-Kawża 67/79 Fellinger [1980] ECR 535 u oħrajn.

Bl-istess mod, il-ħaddiem qiegħed fuq il-fruntiera jirċievi wkoll mill-Istat ta’ residenza tiegħu 
benefiċċji tal-mard – ara f’dan ir-rigward l-Artikolu 25(2) tar-Regolament 1408/71. 

Konklużjoni

Abbażi ta’ dak imsemmi hawn fuq, ma jidher li hemm ebda ksur tal-liġi Komunitarja fil-każ 
tal-petizzjonant, minħabba li l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali inkwistjoni għandhom jingħataw, 
skont ir-Regolament 1408/71,  mill-Istat ta’ residenza tiegħu (Slovenja).


