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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0825/2005 złożona przez Panagiotisa Georgiadisa (Grecja), w sprawie 
problemów z emeryturą, z którymi boryka się jego ojciec

1. Streszczenie petycji

Ojcu składającego petycję, który w przeszłości pracował przez wiele lat w Niemczech, 
przyznano niemiecką rentę inwalidzką, ale nie rentę grecką.  Niemiecki fundusz 
(Landesversicherungsanstalt) w Badenii-Wirtembergii przyznał pierwotnie ojcu składającego 
petycję niższy stopień niepełnosprawności używany do określenia wysokości świadczeń 
emerytalnych, ale od 2003 r. otrzymuje on dożywotnie świadczenia emerytalne. Grecki 
fundusz IKA-ETAM nie uwzględnia jednak niemieckiej decyzji. Składający petycję zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o pomoc w zapewnieniu przestrzegania zasady UE, 
zgodnie z którą, jeśli pracownik migrujący stanie się niepełnosprawny, nie może być 
traktowany gorzej niż osoba, która od zawsze mieszka i pracuje w tym samym kraju.

Informacje

– Petycja 824/2005 powyżej dotyczy podobnego problemu, który zaistniał w Szwecji.
– Składający petycję zwrócił się już bezskutecznie w swojej sprawie do Komisji 

Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 10 stycznia 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 24 maja 2006 r.

Kontekst /Streszczenie faktów /Przebieg sprawy
Ojciec składającego petycję zatrudniony był wcześniej w Niemczech. Obecnie pobiera rentę 
inwalidzką zgodnie z prawem greckim. Przyznano mu również prawo do renty inwalidzkiej 
zgodnie z niemieckim prawem. Jednakże niemiecka instytucja orzekła w jego przypadku o 
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niższym stopniu niepełnosprawności niż grecka instytucja i przyznaje mu zasiłek 
odpowiadający temu niższemu stopniowi niepełnosprawności.

Skarga
Składający petycję jest zdania, że zasiłek z tytułu renty inwalidzkiej opierający się niższym 
poziomie niepełnosprawności niż zasiłek grecki, jest niezgodny z prawami pracowników 
migrujących. Uważa, że pracownik migrujący, który stał się niepełnosprawny, nie może być 
traktowany gorzej niż osoba, która od zawsze mieszka i pracuje w tym samym państwie 
członkowskim.

Uwagi Komisji do argumentacji składającego petycję
Prawo UE w dziedzinie ubezpieczeń społecznych nie zastępuje istniejących krajowych 
systemów ubezpieczeń społecznych jednolitym systemem europejskim. Zamiast harmonizacji 
systemów ubezpieczeń społecznych przepisy UE w tej materii wprowadzają zwykłą 
koordynację systemów krajowych. Innymi słowy każde państwo członkowskie może 
swobodnie określać szczegóły krajowego systemu ubezpieczeń społecznych, czyli określa, 
kto może być objęty tymi przepisami, rodzaje zasiłków i zasady ich udzielania, krąg 
ubezpieczonych, sposoby wyliczania wysokości zasiłków i wysokość składek. Prawo UE, 
zwłaszcza rozporządzenie (EWG) nr 1408/71, wprowadza wspólne przepisy i zasady, których 
należy przestrzegać przy stosowaniu prawa krajowego. W ten sposób eliminuje się 
niekorzystny wpływ stosowania zróżnicowanych przepisów krajowych na korzystających ze 
swobody przepływu w obrębie Unii Europejskiej.

Kwestia przydzielenia danej osobie zgodnie z prawem niemieckim renty inwalidzkiej oraz 
kwestia oceny stopnia niepełnosprawności dotyczy warunków kwalifikowalności do zasiłku i 
nie jest zatem sprawą, która może być rozstrzygnięta w ramach prawa wspólnotowego, ale 
wyłącznie w ramach prawa niemieckiego. Jako, że jest to sprawa rozpatrywana wyłącznie w 
ramach prawa niemieckiego, jej rozstrzygnięcie dokonywane jest niezależnie od stanowiska 
zajętego przez instytucję grecką. Decyzja podjęta przez niemiecką instytucję nie jest zatem 
sprzeczna z prawem wspólnotowym i postanowieniami rozporządzenia 1408/71.

Wnioski
Fakt, iż instytucje w różnych państwach członkowskich przyznają renty inwalidzkie w 
oparciu o ocenę stopnia inwalidztwa osoby, która może być różna zależności od państwa, nie 
jest sprzeczny z prawem wspólnotowym i postanowieniami rozporządzenia 1408/71. Służby 
Komisji proponują zatem zamknięcie postępowania w sprawie niniejszej petycji.

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Uwagi Komisji do argumentacji składającego petycję

Zgodnie ze szczegółowym wyjaśnieniem udzielonym składającemu petycję przez służby 
Komisji w piśmie z dnia 6 lipca 2005 r., decyzje dotyczące stopnia niepełnosprawności
podlegają wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Jak podkreślał wielokrotnie 
Trybunał Sprawiedliwości, rozporządzenie oparte na art. 42 WE ma na celu koordynację, 
a nie harmonizacje systemów ubezpieczeń społecznych.



CM\661030PL.doc 3/3 PE 374.299v02-00

PL

Decyzje te podejmują - stosując ustawodawstwo krajowe - krajowe instytucje każdego państwa, 
w którym dana osoba była ubezpieczona. Decyzja jednej instytucji jest wiążąca dla pozostałych 
instytucji wszystkich innych zainteresowanych państw członkowskich jedynie w kilku 
szczególnych przypadkach. Sytuacja ta wynika z faktu, że przepisy wspólnotowe nie 
harmonizują krajowych systemów ubezpieczeń społecznych, zadowalając się jedynie ich 
koordynacją.

Wnioski

Z uwagi na ograniczony charakter wspólnotowej koordynacji systemów ubezpieczeń 
społecznych Komisja nie ma podstaw do interwencji na korzyść składającego petycję.


