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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0026/2009, adresată de Bojan Navonik, de cetăţenie slovenă, 
privind probleme legate de indemnizaţia sa de şomaj în Austria

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este cetăţean sloven şi locuieşte în Slovenia, însă din 1991 lucrează în Austria. 
Petiţionarul a primit în 2008 o indemnizaţie de şomaj, deoarece angajatorul său nu avea 
suficient de lucru pentru el. Potrivit petiţionarului, în noiembrie 2008 a fost modificată 
legislaţia austriacă prin care persoanele care nu locuiesc permanent în Austria, însă lucrează 
în Austria, nu mai au niciun drept la indemnizaţia de şomaj. Acesta menţionează că în toţi anii 
în care a lucrat în Austria şi-a plătit întotdeauna impozitele şi contribuţiile. Petiţionarul 
consideră că este tratat inechitabil ca cetăţean al UE. În continuare, petiţionarul arată că, în 
cazul în care angajatorul său ar avea din nou de lucru pentru el şi el s-ar îmbolnăvi, atunci s-ar 
afla într-o poziţie dezavantajoasă faţă de lucrătorii austrieci, deoarece nu ar primi nicio 
rambursare a cheltuielilor medicale. Petiţionarul solicită Parlamentului European să cerceteze 
dacă legislaţia austriacă este în conformitate cu dreptul european în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiţionarul este cetăţean sloven şi locuieşte în Slovenia, dar a lucrat în Austria începând cu 
1991. La sfârşitul anului 2008, acesta a devenit şomer şi a solicitat o indemnizaţie de şomaj în
Austria. Totuşi, cererea sa a fost respinsă pe motiv că nu este rezident permanent în Austria. 
Petiţionarul susţine că aplicarea clauzei privind rezidenţa este discriminatorie şi încalcă 
dreptul comunitar. 
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Comisia a primit din partea petiţionarului informaţii suplimentare referitoare la situaţia sa din 
perioada ultimului loc de muncă din Austria. Din informaţiile furnizate, se pare că acesta 
locuia de fapt în Slovenia, dar făcea zilnic naveta în Austria pentru a merge la serviciu.

Prin urmare, trebuie considerat un „lucrător frontalier” în temeiul articolului 1 litera (b) din 
Regulamentul 1408/71. În ceea ce priveşte şomajul, Regulamentul 1408/71 stabileşte o regulă 
specială pentru lucrătorii frontalieri la articolul 71 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) care 
prevede că „un lucrător frontalier aflat în şomaj total beneficiază de prestaţii în conformitate 
cu legislaţia statului membru pe al cărui teritoriu îşi are reşedinţa, ca şi când ar fi fost supus 
legislaţiei respective pe perioada ultimei încadrări în muncă; instituţia de la locul de reşedinţă 
acordă aceste prestaţii pe propria sa cheltuială”.

În consecinţă, în conformitate cu Regulamentul 1408/71, un lucrător transfrontalier trebuie să 
solicite indemnizaţia de şomaj în statul de rezidenţă. Aceasta înseamnă că petiţionarul poate 
solicita această indemnizaţie doar în Slovenia, ca şi când ar fi făcut obiectul legislaţiei slovene 
pe perioada ultimei încadrări în muncă. Autorităţile austriece nu sunt obligate să îi ofere vreo 
indemnizaţie de şomaj în acest caz. Totuşi, autorităţile slovene trebuie să îi calculeze 
indemnizaţia în funcţie de salariul primit la ultimul loc de muncă din Austria.

Acest regim special al lucrătorilor frontalieri a fost confirmat de Curtea Europeană de Justiţie 
în cauza 67/79 Fellinger [1980] Rec. 535 şi altele.

În mod similar, lucrătorul frontalier aflat în şomaj beneficiază din partea statului de rezidenţă 
şi de prestaţiile de sănătate – a se vedea în acest sens articolul 25 alineatul (2) din 
Regulamentul 1408/71. 

Concluzie

Având în vedere cele de mai sus, nu se constată nicio încălcare a dreptului comunitar în cazul 
petiţionarului, din moment ce prestaţiile de asigurări sociale ar trebui acordate, în 
conformitate cu Regulamentul 1408/71, de statul de rezidenţă (Slovenia).


