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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1400/2012, ktorú predložil Marian Holy (štátny príslušník 
Rakúska), o chýbajúcej koherentnej politike EÚ v oblasti dávok v 
nezamestnanosti pre mobilných pracovníkov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je rakúsky štátny občan a za posledných 10 rokov pracoval v troch 
rôznych európskych krajinách (Rakúsko, Nemecko a Fínsko). Má diplom v odbore riadenie 
medzinárodného obchodu (ekonómia) a teraz, po strate pracovného miesta vo Fínsku, sa vrátil 
do Rakúska. Tvrdí, že nemá nárok na dávky v nezamestnanosti v žiadnej z troch krajín, v 
ktorých pracoval, keďže v každej z nich platia iné podmienky. Tvrdí, že keď bol zamestnaný, 
platil dane (v Rakúsku 4 roky, Nemecku 3 roky a vo Fínsku 3 roky). Po návrate do svoje 
domovskej krajiny ho navyše požiadali, aby prišiel na imigračný úrad AMS.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28 júna 2013

Právne predpisy EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia všeobecne zabezpečujú koordináciu, 
nie harmonizáciu systémov sociálneho zabezpečenia. Právo Únie neobmedzuje právomoc 
členských štátov organizovať svoje systémy sociálneho zabezpečenia a ak neexistuje 
harmonizácia na úrovni Únie, je úlohou právnych predpisov každého členského štátu stanoviť 
podmienky, za akých sa poskytujú sociálne dávky, ako aj výšku týchto dávok a dobu, počas 
ktorej sa poskytujú. Pri výkone tejto právomoci musia členské štáty dodržiavať právo Únie, a 
najmä ustanovenia zmluvy týkajúce sa slobody pohybu pracovníkov, slobody každého občana 
Európskej únie pohybovať sa a zdržiavať na území členských štátov a ustanovení nariadenia 
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(ES) č.883/2004, ktorými sa stanovujú spoločné pravidlá a zásady, ktoré musia dodržiavať 
všetky vnútroštátne orgány pri uplatňovaní vnútroštátneho práva. Tieto pravidlá zabezpečujú, 
aby sa pri uplatňovaní rôznych vnútroštátnych právnych predpisov dodržiavali základné 
zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. 

V zásade si má nezamestnaná osoba uplatňovať dávky v nezamestnanosti v členskom štáte, v 
ktorom naposledy pracovala, v súlade s pravidlami uplatňovanými v tejto krajine. Príslušná 
inštitúcia príslušného členského štátu je povinná zohľadniť v prípade potreby aj doby 
poistenia alebo zamestnania, ktoré príslušná osoba dosiahla v inom členskom štáte.1

Preto si mohol predkladateľ petície uplatniť nárok na dávky v nezamestnanosti vo Fínsku, 
ktoré je povinné zohľadniť doby poistenia dosiahnuté v rámci samostatnej zárobkovej činnosti 
podľa právnych predpisov ktorékoľvek iného členského štátu, ak je to potrebné pre priznanie 
nároku na dávky. Toto pravidlo ustanovené v článku 48 ZFEÚ a ďalej upravené v článku 61 
nariadenia (ES) č.883/2004 zabezpečuje, aby migrujúci pracovníci EÚ neboli potrestaní za to, 
že vykonávali svoje povolanie vo viac než jednom členskom štáte.

Ako je však uvedené, zmluva zabezpečuje koordináciu, nie harmonizáciu právnych predpisov 
členských štátov. 
Kým pravidlá EÚ stanovujú, že na uznanie nároku v príslušnom členskom štáte sa musia 
zohľadniť doby poistenia alebo samostatnej zárobkovej činnosti, v rámci vnútroštátnych 
systémov nezamestnanosti členských štátov existujú významné podstatné a procesné rozdiely 
vrátane rozdielnych podmienok poskytovania dávok v nezamestnanosti.
 Podmienky oprávnenosti nároku na dávky v nezamestnanosti vo Fínsku sa líšia od týchto 
podmienok v Nemecku alebo Rakúsku.

Vo Fínsku dávky v nezamestnanosti tvorí príspevok odvíjajúci sa od príjmu, základný 
príspevok a podpora trhu práce. Vo Fínsku sa na väčšinu zamestnancov vzťahuje fond 
nezamestnanosti ich príslušného sektora a v takomto prípade sú oprávnení na príspevok 
odvíjajúci sa od príjmu. Príspevok je vyplácaný z fondu nezamestnanosti. Základný príspevok 
a podporu trhu práce vypláca úrad sociálneho poistenia (Kansaneläkelaitos, Kela). 

Zdá sa, že predkladateľ petície nebol členom fondu zamestnanosti, a preto nemá nárok na 
príspevok odvíjajúci sa od príjmu. Nie je jasné, či predkladateľ petície po zamietnutí svojej 
žiadosti o príspevok odvíjajúci sa od príjmu požiadal aj o základný príspevok či podporu trhu 
práce. Tiež nie je jasné, z akého dôvodu bola zamietnutá iná dávka uvedená v petícii („životné 
minimum“). Komisia sa preto nemôže k tomu vyjadriť.

V súvislosti s nárokom predkladateľa petície na dávky v nezamestnanosti v členských štátoch, 
v ktorých predtým pracoval (Rakúsko a Nemecko), je potrebné pripomenúť, že tieto krajiny 
nie sú oprávnené poskytovať dávky v nezamestnanosti predkladateľovi petície v súlade 
s nariadením (ES) č. 883/2004, lebo krajina, v ktorej predkladateľ petície naposledy 
vykonával činnosť, je Fínsko. To znamená, že na Rakúsko a Nemecko sa nemôžu uplatniť 
koordinačné pravidlá týkajúce sa dávok v nezamestnanosti vrátane ustanovenia o sčítaní dôb 

                                               
1 Rôzne pravidlá platia pre cezhraničných pracovníkov, ktorí mali počas poslednej svojej činnosti pobyt v inom 
členskom štáte a ktorí si uplatňujú nárok na dávky v nezamestnanosti v štáte svojho bydliska. To nebol prípad 
predkladateľa petície, ktorý pred stratou zamestnania pracoval aj býval vo Fínsku.
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poistenia, zamestnania a samostatnej zárobkovej činnosti. V týchto dvoch krajinách by si 
predkladateľ petície mohol uplatniť nárok na dávky v nezamestnanosti len na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov a v rámci lehôt, ktoré sú v nich uvedené.

Záver

Na základe uvedeného útvary Komisie nemôžu dospieť k záveru, že v tomto prípade bolo 
porušené právo EÚ. Zdá sa, že fínske dávky v nezamestnanosti odvíjajúce sa od príjmu boli 
zamietnuté pre nesplnenie vnútroštátnych podmienok (t. j. chýbajúca registrácia v príslušnom 
fonde nezamestnanosti). Z petície nie je jasné, z akého dôvodu bola zamietnutá iná dávka 
(„životné minimum“). 

V súvislosti s nárokom predkladateľa petície na dávky v nezamestnanosti v Nemecku 
a Rakúsku útvary Komisie pripomínajú, že tieto dve krajiny nie sú oprávnené poskytovať 
dávky v nezamestnanosti podľa koordinačných pravidiel EÚ a že predkladateľ petície by 
mohol požiadať o dávky v nezamestnanosti len na základe samotných nemeckých alebo 
rakúskych právnych predpisov.

Predkladateľ petície môže navštíviť internetovú stránku týkajúcu sa koordinácie sociálnych 
systémov v EÚ, aby sa dozvedel viac o svojich právach vyplývajúcich z právnych predpisov 
EÚ, ako je napríklad nárok na dávky v starobe pri odchode do dôchodku:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=854


