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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 555/2003, którą złożył Afonso Serafim Gonçalves, obywatel Portugalii, 
w sprawie swojej renty inwalidzkiej.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracował w Portugalii i we Francji i twierdzi, że francuskie zabezpieczenie 
socjalne odmawia uznania okresu, który przepracował w Portugalii, przy obliczaniu jego 
renty inwalidzkiej.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 10 grudnia 2003 r. Zwrócono się do Komisji 
o udzielenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 kwietnia 2004 r.

Składający petycję, obywatel Portugalii, informuje o odmowie przez właściwe władze 
francuskie przyznania mu renty inwalidzkiej za lata składkowe we Francji wskutek orzeczenia 
o inwalidztwie wydanego przez organ portugalski, gdzie w chwili obecnej otrzymuje rentę 
inwalidzką.

Władze francuskie – zarówno administracyjne jak i sądowe − uzasadniają swoją decyzję 
faktem, że składający petycję nie spełnia określonych przez ustawodawstwo francuskie 
warunków uprawniających go do pobierania renty.

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że prawo wspólnotowe przewiduje 
w rozporządzeniach (EWG) 1408/71 i 574/72 koordynację różnych systemów zabezpieczenia 
społecznego państw członkowskich w celu ochrony socjalnej osób, które przemieszczają się 
w granicach Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że chodzi o koordynację systemów krajowych, 
a nie harmonizację zabezpieczenia społecznego, każde państwo członkowskie dowolnie 
określa warunki nadające prawo do świadczeń, jak również ich wysokość, elementy kalkulacji 
i czas trwania świadczeń.
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Rozporządzenie (EWG) 1408/71 określa ponadto w rozdziale „Inwalidztwo”
(art. 37 i nast.) rozróżnienie między państwa członkowskimi, w których kwota świadczeń nie 
zależy od długości okresu płacenia składek lub okresów ubezpieczenia a państwami 
członkowskimi, w których okresy składkowe są brane pod uwagę do naliczania kwoty.
Zgodnie z powyższym, załącznik IV do wspomnianego rozporządzenia określa, że Francja 
jest państwem typu A, a Portugalia państwem typu B.1 Dalej, w rubryce Francja
wymienionego załącznika, dokonany jest inny podział między pracownikami najemnymi i nie 
najemnymi. Jeśli chodzi o tych ostatnich, podana zasada stosuje się wyłącznie do osób 
pracujących na własny rachunek sektora rolniczego, a nie do osób pracujących w handlu, jak 
w przypadku składającego petycję. Z tego względu nie może on powoływać się na zasadę, 
która byłaby zasadą typu A, ale podlega zasadom określonym w tym zakresie w 
ustawodawstwie francuskim.

Po określeniu ram prawnych, należy podać, że składający petycję pracował w sektorze handlu 
i płacił składki we Francji od 1969 r. do 1983 r., a następnie w Portugalii od 1983 r. do 1994 
r., gdzie uzyskał orzeczenie o inwalidztwie.

Zgodnie z ustawodawstwem francuskim, osoby pracujące na własny rachunek (w tym 
przypadku składający petycję) powinny udowodnić spełnienie pewnych warunków 
(minimalny okres rejestracji i liczba godzin pracy najemnej w okresie odniesienia).2
Ustawodawstwo portugalskie nie przewiduje w tym zakresie różnych systemów płacenia 
składek dla pracowników najemnych i dla pracowników nie najemnych, czyli pracujących na 
własny rachunek, ponieważ ustala jedną kasę ubezpieczeń dla obu kategorii. Nie dotyczy to 
Francji, jak przedstawiono powyżej, i dlatego należy zbadać ten szczególny przypadek w 
nawiązaniu do ustawodawstwa tego państwa członkowskiego, jak zasygnalizowano 
wcześniej.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, że składający petycję był kolejno 
ubezpieczony w państwie A, a potem w państwie B, jego renta inwalidzka powinna być 
naliczana w zależności od okresów ubezpieczenia i zatrudnienia uwzględnionych 
na podstawie ustawodawstwa krajowego.

Jednakże aby sprawdzić, czy ustawodawstwo wspólnotowe w tej materii zostało właściwie 
zastosowane, służby Komisji zwróciły się do właściwych władz francuskich w celu uzyskania 
ich uwag na ten temat. Komisja poinformuje Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego 
o dalszym przebiegu sprawy oraz o podjętej decyzji.

4. Odpowiedź uzupełniająca Komisji, otrzymana dnia 1 lutego 2005 r.

W swoim poprzednim komunikacie służby Komisji wyjaśniły, że składającemu petycję, 
obywatelowi Portugalii, w stosunku do którego instytucja portugalska wydała orzeczenie 
o inwalidztwie, odmówiono francuskiej renty inwalidzkiej za lata składkowe we Francji.
W chwili obecnej otrzymuje on tylko portugalską rentę inwalidzką.

Władze francuskie motywują swoją decyzję faktem, że składający petycję nie spełnia 
warunków określonych w ustawodawstwie francuskim do korzystania ze wspomnianego 

  
1 Odpowiednio litery E i L wspomnianego załącznika.
2 Patrz artykuły L 341.2 oraz R 313.3 i R 313.5 Kodeksu Ubezpieczenia Społecznego.
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świadczenia.

W tym względzie należy przypomnieć, że prawo wspólnotowe określa w rozporządzeniach 
(EWG) 1408/71 i 574/72 koordynację różnych systemów zabezpieczenia społecznego Państw 
Członkowskich w celu ochrony socjalnej osób przemieszczających się w Unii Europejskiej.
Z uwagi na to, że chodzi o koordynację systemów krajowych, a nie harmonizację 
zabezpieczenia społecznego, każde państwo członkowskie może dowolnie określać warunki 
nadające prawo do świadczeń, jak również kwotę, elementy kalkulacji i czas trwania 
świadczeń.

Rozporządzenie (EWG) 1408/71 określa w szczególności, w rozdziale „Inwalidztwo” (art. 37 
i nast.), rozróżnienie między państwami członkowskimi, w których kwota świadczeń nie 
zależy od długości okresu składkowego lub okresu ubezpieczenia a państwami 
członkowskimi, w których okres składkowy jest uwzględniany do naliczania kwoty. Zgodnie 
z powyższym, załącznik IV wspomnianego rozporządzenia określa, że Francja jest państwem 
z pierwszej grupy, a Portugalia z drugiej.1 Dalej, w rubryce Francja tego załącznika istnieje 
inny podział na pracowników najemnych i pracowników nie najemnych. Jeśli chodzi o tych 
ostatnich - przypadek składającego petycję – zacytowana zasada stosuje się jedynie do osób 
z sektora rolniczego pracujących na własny rachunek, a nie osób pracujących w handlu, jak w 
przypadku składającego petycję. Z tego względu składający petycję nie spełnia określonych 
warunków do tego, aby przy naliczaniu jego francuskiej renty inwalidzkiej lata składkowe we 
Francji zostały należycie wzięte pod uwagę.

Ze względu na fakt, że składający petycję był ubezpieczony kolejno w państwie, w którym 
długość okresu składkowego nie jest wliczana, a następnie w państwie, gdzie jest ona 
wliczana, renta inwalidzka powinna być obliczona w zależności od okresów ubezpieczenia 
i zatrudnienia, branych pod uwagę zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Służby Komisji zwróciły się z tą sprawą do władz francuskich, a uwagi, o które prosiły 
wskazują, że składający petycję nie przedstawił dowodów składek lub okresów ubezpieczenia 
odprowadzanych zgodnie z ustawodawstwem francuskim w okresie odniesienia, w celu 
zbadania warunków powstania uprawnień. Dlatego też nie została udowodniona żadna 
działalność objęta systemem wchodzącym w zakres, do którego ma zastosowanie 
rozporządzenie (EWG) 1408/71.

W związku z powyższym służby Komisji nie mogą interweniować w sprawie składającego 
petycję, ponieważ są zdania, że przepisy wspólnotowe w tym przypadku wydają się być 
prawidłowo zastosowane.

5. Odpowiedź uzupełniająca Komisji, otrzymana dnia 23 marca 2007 r.

Jak wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, artykuł 42 
Traktatu WE przewiduje koordynację różnych systemów zabezpieczenia społecznego państw 
członkowskich w celu ochrony socjalnej osób przemieszczających się w ramach Unii 
Europejskiej. Ponieważ jest to koordynacja systemów krajowych, a nie harmonizacja 
ubezpieczeń społecznych, każde państwo członkowskie dowolnie określa warunki, które 
uprawniają do świadczeń, jak również wysokość tych świadczeń, ich czas trwania i sposoby 

  
1 Odpowiednio litery E i L wspomnianego załącznika.
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obliczania. Z tego względu rozporządzenie (EWG) 1408/71, które jest prawem wywodzącym 
się z tego artykułu Traktatu, w kategorii „inwalidztwo”, która dotyczy składającego petycję, 
rozróżnia pomiędzy państwami członkowskimi, w których kwota świadczeń nie zależy od 
długości okresów ubezpieczenia a państwami członkowskimi, w których okresy składkowe są 
brane pod uwagę przy naliczaniu tej kwoty. Zgodnie z powyższym z załącznika IV wynika, 
że Francja jest państwem należącym do pierwszej grupy (czyli „państwem typu A”), a 
Portugalia do drugiej (czyli „państwem typu B”).

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz to, że składający petycję był kolejno objęty 
ubezpieczeniem w kraju, w którym nie wlicza się okresu składkowego, a następnie 
w kraju, w którym jest on wliczany, sprawę przedstawioną przez składającego petycję należy 
rozpatrywać w świetle przepisów zawartych w rozdziale 3 rozporządzenia (EWG) 1408/71 
dotyczącego emerytur i rent. Renty inwalidzkie wylicza się w tym przypadku według zasad 
prawa krajowego, uwzględniając przy tym jedynie okresy ubezpieczenia i zatrudnienia, które 
bierze pod uwagę ustawodawstwo krajowe.

Uprawnienia składającego petycję należy rozpatrywać na podstawie ustawodawstwa 
francuskiego, które przewiduje określone warunki ubezpieczenia i rejestracji. Zgodnie z nimi 
należy badać okoliczności powstania uprawnienia według stanu na pierwszy dzień miesiąca, 
w którym wydano orzeczenie o inwalidztwie. Tak więc ten konkretny przypadek należy 
rozpatrywać według stanu na dzień 1 kwietnia 1996 r., czyli dzień, w którym przyznano 
orzeczono w Portugalii o inwalidztwie składającego petycję.

Z informacji zawartych w formularzu E 205 (historia zatrudnienia), przekazanym przez 
właściwy organ portugalski swemu odpowiednikowi we Francji, nie można wysunąć wniosku 
o istnieniu okresu ubezpieczenia pomiędzy 1 kwietnia 1995 r. a 31 marca 1996 r., czyli 
okresu, do którego odnosi się strona francuska badając kwestię powstania uprawnień. Organ 
portugalski również potwierdził, że okresu pomiędzy 1 października 1994 r. a 1 kwietnia 
1996 r. nie można wliczyć do okresu ubezpieczenia.

Składający petycję twierdzi jednak, że w tym czasie pracował w branży handlowej 
w Portugalii i że opłacał składki za omawiany okres. Tymczasem z informacji zebranych 
przez służby Komisji wynika, że portugalski zakład ubezpieczeń społecznych może 
potwierdzić, że zainteresowany nie pracował w omawianym okresie.

Art. 45 ust. 1 rozporządzenia (EWG) 1408/71, na który powołuje się składający petycję, nie 
ma w tym przypadku zastosowania, ponieważ zainteresowany nie dostarczył dowodów na to, 
że był objęty ubezpieczeniem we wspomnianym wyżej okresie.

W związku z powyższym służby Komisji uznają, że władze krajowe prawidłowo zastosowały 
przepisy wspólnotowe w omawianej kwestii i pragną potwierdzić, że nie mogą interweniować 
na rzecz składającego petycję.

Powyższe uwagi nie przesądzają w niczym o prawie do emerytury należnej składającemu 
petycję po osiągnięciu wieku emerytalnego. Co więcej, odpowiedni organ francuski bada 
obecnie okres, w którym składający petycję płacił składki ubezpieczeniowe, w świetle zasad 
odnoszących się do koordynacji systemów opieki społecznej we Wspólnocie, by podjąć 
decyzję co do powstania prawa do emerytury.
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