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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0026/2009, którą złożył Bojan Navonik (Słowenia) w sprawie 
problemów z przysługującymi mu świadczeniami dla bezrobotnych w Austrii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję obywatel Słowenii zamieszkały w Słowenii pracował w Austrii od 1991 r. 
W 2008 r. zaczął otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ jego pracodawca nie miał 
dla niego wystarczającej ilości pracy. Według składającego petycję, po zmianie 
ustawodawstwa austriackiego w listopadzie 2008 r. osoby pracujące w Austrii, lecz 
nieposiadające tam stałego miejsca pobytu, straciły uprawnienia do świadczeń dla 
bezrobotnych. Informuje on, że przez wszystkie lata, które przepracował w Austrii, 
nieustannie płacił tamtejsze podatki i składki oraz twierdzi, że nie zapewniono mu równego 
traktowania jako obywatelowi UE. Ponadto składający petycję zaznacza, że jeśli po 
przywróceniu go przez pracodawcę do pracy zachoruje, znajdzie się w mniej korzystnym 
położeniu niż pracownicy z Austrii, ponieważ nie otrzyma zwrotu kosztów świadczeń 
medycznych. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie 
dochodzenia w celu ustalenia, czy ustawodawstwo austriackie w tej dziedzinie jest zgodne
z prawem europejskim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję, obywatel Słowenii zamieszkały w Słowenii, pracował w Austrii od 
1991 r. Pod koniec 2008 r. stracił pracę i złożył wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Austrii. 
Jego wniosek został jednak odrzucony, co uzasadniono tym, że składający petycję nie 
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mieszka w Austrii. Składający petycję twierdzi, że stosowanie klauzuli zamieszkania jest 
dyskryminujące i sprzeczne z prawem Wspólnoty. 

Komisja Europejska otrzymała od składającego petycję dalsze informacje dotyczące jego 
sytuacji w okresie ostatniego zatrudnienia w Austrii. Z dostarczonych informacji wynika, że 
składający petycję faktycznie mieszkał w Słowenii i codziennie dojeżdżał do miejsca pracy
w Austrii.

Należy zatem uznać go za „pracownika przygranicznego” zgodnie z art. 1 lit. b) 
rozporządzenia nr 1408/71. W razie utraty pracy rozporządzenie nr 1408/71 ustanawia
w art. 71 ust. 1 lit. a) pkt. ii) specjalny przepis dla pracowników przygranicznych, zgodnie
z którym „pracownik przygraniczny całkowicie bezrobotny korzysta ze świadczeń zgodnie
z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje, tak jak gdyby podlegał 
temu ustawodawstwu w okresie swojego ostatniego zatrudnienia; świadczenia te udzielane są 
przez instytucję miejsca zamieszkania i na jej koszt”.

Zatem na mocy rozporządzenia nr 1408/71 pracownik przygraniczny powinien składać 
wniosek o przyznanie świadczenia zawsze w swoim państwie zamieszkania. Oznacza to, że 
składający petycję może wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych jedynie w Słowenii, jakby
w okresie ostatniego zatrudnienia podlegał jej ustawodawstwu. W tym przypadku instytucja 
austriacka nie jest zobowiązana do zapewnienia świadczeń dla bezrobotnego. Niemniej 
jednak instytucja słoweńska powinna obliczyć wysokość zasiłku dla bezrobotnych 
przysługującego składającemu petycję, uwzględniając płacę, jaką faktycznie otrzymywał 
podczas ostatniego okresu zatrudnienia w Austrii.

Ten specjalny system dla pracowników przygranicznych uzyskał potwierdzenie 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości między innymi w sprawie 67/79 Fellinger [1980] 
Zb.Orz. 535.

Na podobnej zasadzie bezrobotny pracownik przygraniczny otrzymuje od swojego państwa 
zamieszkania świadczenia zdrowotne – zob. art. 25 ust. 2 rozporządzenia nr 1408/71. 

Wniosek

W świetle powyższych informacji nie wydaje się, aby doszło do naruszenia prawa Wspólnoty
w sprawie składającego petycję, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem nr 1408/71 jego 
świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych powinny być wypłacane przez państwo 
zamieszkania (Słowenię).


