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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 960/2001 złożona przez Patricka O'Briena (Wielka Brytania), w sprawie
uprawnień emerytalnych brytyjskich obywateli zamieszkałych w innym państwie 
członkowskim

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że pewne aspekty brytyjskiego państwowego systemu 
emerytalnego dyskryminują emerytów, którzy przeszli na emeryturę w innym państwie 
członkowskim. W szczególności zwraca uwagę na przepisy, które pozwalają na przydzielenie 
dodatkowych środków mężczyznom w wieku 60 lat i starszym, którzy mogli nie zgromadzić 
wymaganej wysokości składek uprawniających do pełnej państwowej emerytury. Przepis ten 
dotyczy jednak tylko obywateli brytyjskich zamieszkałych w Wielkiej Brytanii i nie jest 
stosowany w przypadku obywateli brytyjskich, którzy zamieszkali w innym państwie 
członkowskim. Składający petycję jest zdania, że sytuacja ta stanowi przeszkodę w 
swobodnym przemieszczaniu się.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 marca 2002 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 175 ust. 3 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 maja 2002 r.

Składający petycję jest przebywającym na emeryturze Brytyjczykiem zamieszkałym we 
Francji. Wyraża się krytycznie o brytyjskim ustawodawstwie dotyczącym emerytur 
państwowych, przyznającym środki mężczyznom w wieku powyżej 60 lat, którzy nie mają
wystarczającej historii ubezpieczenia, aby otrzymać pełną emeryturę. Dodatkowe środki nie 
są przyznawane, jeśli dana osoba przebywa za granicą dłużej niż sześć miesięcy w roku –
należy wtedy zapłacić dodatkowe dobrowolne składki za okres spędzony za granicą. Zdaniem 
składającego petycję stanowi to jawną dyskryminację brytyjskich obywateli, którzy decydują 
się na zamieszkanie za granicą i poważne ograniczenie prawa obywateli do swobodnego 
przemieszczania się i stałego pobytu.
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Komisja wystosuje pismo do władz brytyjskich z prośbą o dalsze informacje w tej sprawie i 
przekaże Komisji Petycji wyniki swojej analizy, kiedy uzyska wyjaśnienia.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 24 października 2002 r.

W lipcu 2002 r. Komisja zwróciła się do władz brytyjskich o szersze informacje w tej sprawie 
i otrzymała następujące wyjaśnienie:

W Wielkiej Brytanii mężczyźni w wieku 60-64 lat, którzy nie są zatrudnieni ani nie prowadzą 
działalności na własny rachunek, mogą zarejestrować się jako bezrobotni i otrzymywać środki 
na poczet swojej historii składek. Wymóg rejestracji został zniesiony i mężczyznom z tej 
grupy środki są obecnie przyznawane automatycznie. Istnieje jednak dodatkowy wymóg, 
zgodnie z którym mężczyzna musi przebywać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 182 dni 
– innymi słowy w danym roku podatkowym nie może spędzić za granicą więcej niż sześć 
miesięcy.

Na szczeblu wspólnotowym świadczenia zabezpieczenia społecznego są skoordynowane, ale 
nie zharmonizowane rozporządzeniami nr 1408/71 i 574/721. Innymi słowy, państwa 
członkowskie mają swobodę określania szczegółowych przepisów dotyczących swoich 
systemów zabezpieczenia społecznego, w tym rodzaju świadczeń, warunków ich przyznania i 
ich wartości. Rozporządzenie nr 1408/71 określa, któremu systemowi zabezpieczenia 
społecznego podlega osoba przemieszczająca się wewnątrz Wspólnoty.

Osoba, wobec której przestaje obowiązywać ustawodawstwo danego państwa 
członkowskiego (ponieważ już w nim nie pracuje, nie zamieszkuje, nie opłaca składek i nie 
otrzymuje świadczeń zabezpieczenia społecznego od tego państwa członkowskiego, co 
wydaje się mieć miejsce w przypadku pana O'Briena) podlega ustawodawstwu państwa 
członkowskiego, na którego terytorium zamieszkuje2. Ponieważ pan O'Brien nie podlega już 
ustawodawstwu brytyjskiemu, Komisja nie może interweniować na jego rzecz.

Petycja ta porusza jednak kwestie odnoszące się do przepisów prawa w sprawie przyznawania 
przywilejów społecznych pracownikom migrującym3, które nie zostały w wystarczającym 
stopniu wyjaśnione w piśmie władz brytyjskich. Dlatego też Komisja ponownie zwróciła się 
do władz brytyjskich o dodatkowe informacje na ten temat i będzie informować Komisję 
Petycji o uzyskanych wyjaśnieniach.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 6 lipca 2005 r.

Od czasu ostatniego komunikatu Komisji w sprawie tej petycji i po dalszym zbadaniu faktów 
oraz przepisów brytyjskiego ustawodawstwa, służby Komisji postanowiły ponownie 
skontaktować się z władzami brytyjskimi w celu wyjaśnienia pewnych kwestii i ewentualnego 
ustalenia, czy miało miejsce naruszenie przepisów Wspólnoty dotyczących swobodnego 
przepływu osób. W świetle nowych wyjaśnień przedstawionych przez władze brytyjskie 
Komisja zdecyduje, czy jest konieczne kontynuowanie tej sprawy.

  
1 uaktualnione rozporządzeniem (WE) nr 118/97 (Dz.U. nr L 28 z 30.01.97)
2 Art. 13 ust. 2 lit. f) rozporządzenia nr 1408/71
3 Art. 7 rozporządzenia nr 1612/68 i art. 39 WE
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6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 listopada 2006 r.

W poprzednim komunikacie skierowanym do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego 
służby Komisji Europejskiej poinformowały ją, że odpowiedź władz brytyjskich na wezwanie 
do usunięcia uchybienia w związku z rozpatrywaną petycją była przedmiotem analizy. Z 
odpowiedzi władz brytyjskich wynika, że system świadczeń emerytalnych, do którego 
nawiązuje składający petycję, nie ma związku z wcześniejszym zatrudnieniem osób do niego 
uprawnionych. Okazuje się, że wiele z tych osób pozostaje bezrobotnymi na kilka lat przed 
ukończeniem wieku 60 lat. 

Komisja mogłaby kontynuować tę sprawę w przypadku gdyby uznanie świadczeń 
emerytalnych za przywilej socjalny zgodnie z rozporządzeniem 1612/68/EWG oznaczało, że 
brytyjskie prawodawstwo, o którym jest mowa, dyskryminuje obywateli Wspólnoty 
korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Jednakże w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i wyjaśnień 
dostarczonych przez władze Wielkiej Brytanii Komisja uważa, że w tym przypadku nie ma 
mowy o przywileju socjalnym dla byłych pracowników określonym w art. 7 rozporządzenia 
1612/68 i zinterpretowanym przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawach C-57/96 (Meints), 
C-43/99 (Leclere) i C-33/99 (Esmoris).

Mając na uwadze, że po rozpatrzeniu ostatniej odpowiedzi władz brytyjskich na wezwanie do 
usunięcia uchybienia, nie stwierdza się naruszenia prawa wspólnotowego w Wielkiej Brytanii 
w zakresie stosowania art. 7 rozporządzenia 1612/1968, Komisja nie zamierza nadawać 
sprawie dalszego biegu.
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