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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0092/2003 złożona przez Hermanna Biere (Niemcy), w sprawie naruszenia 
przepisów Traktatu przez niemieckie władze krajowe i zaniechania przez Komisję 
Europejską działania w tej sprawie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że niemieckie organy państwowe i sądy nie przestrzegają 
podstawowych praw pracowników zawartych w art. 141 Traktatu (równe traktowanie i 
równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn), orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości i w różnych dyrektywach UE, w tym w dyrektywie 86/378/EWG w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach 
zabezpieczenia społecznego pracowników. Składający petycję twierdzi, że VBL 
(Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder), jedna z największych instytucji 
ubezpieczeniowych dla pracowników służby publicznej w Niemczech, w sposób arbitralny 
ustala wysokość składek emerytalnych płaconych przez pracownika i pracodawcę na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe zatrudnionego, wskutek czego miliony kobiet pozbawia 
się możliwości korzystania z owoców ich pracy.

Dwa lata temu składający petycję skierował do Komisji Europejskiej pisemną skargę, 
twierdząc, że w związku z przedstawioną wyżej sytuacją Niemcy naruszają również inne 
postanowienia niż art. 141, zwłaszcza art. 249 (dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie 
w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty), art. 234 (kierowanie do Trybunału 
Sprawiedliwości wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) i art. 6 TUE 
(zasada państwa prawnego). Składający petycję uznał odpowiedź Komisji Europejskiej za 
niezadowalającą.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 13 października 2003 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 5 maja 2007 r.
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Składający petycję utrzymuje, że niemieckie władze, w tym sądy, naruszyły pewne prawa 
podstawowe, zwłaszcza art. 141 WE (równość wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę tej 
samej wartości), orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i różne dyrektywy, 
zwłaszcza dyrektywę 86/378/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników. 
Składający petycję zgłasza skargę w związku z działalnością VBL (Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder), w którym ubezpieczano pracowników sektora publicznego, aby 
mogli otrzymać dodatkową emeryturę mającą zagwarantować, że będą traktowani na równi z 
urzędnikami służby cywilnej, którzy pobierali emeryturę państwową. Przede wszystkim 
składający petycję utrzymuje, że obliczając wysokość emerytury pracowników służby 
cywilnej uwzględnia się części emerytury pobierane z ustawowego systemu emerytalnego, 
które bazują na dobrowolnych składkach i okresach przeznaczonych na wychowanie dzieci 
lub opiekę nad inną osobą, przez co obniża się wysokość płatności pobieranych przez 
emeryta. Sytuacja ta ma szczególnie negatywnie oddziaływać na kobiety.

System dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego (VBL – Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder), do którego odnosi się składający petycję, został zamknięty w listopadzie 
2001 r.

System ten został zaprojektowany z myślą o osobach pracujących w służbie cywilnej w 
ramach prywatnoprawnego stosunku pracy (Angestellte des Öffentlichen Dienstes). 
Zamierzano wyrównać ich uprawnienia emerytalne z uprawnieniami urzędników służby 
cywilnej. Dlatego do ich zwykłej emerytury ustawowej dodano VBL – dodatkowy system 
emerytalny działający w oparciu o dosyć skomplikowane zasady.

Idea polegała na zapewnieniu emerytury w wysokości 75% pensji brutto
(Bruttogesamtversorgung) pobieranej w ciągu 3 lat poprzedzających przejście na emeryturę 
po 40 latach zatrudnienia (Gesamtversorgungsfähige Zeit).

Do celów obliczenia długości owego „Gesamtversorgungsfähige Zeit” każdy miesiąc 
spędzony w pracy w służbie cywilnej traktowano jako pełny miesiąc, a każdy miesiąc 
spędzony poza pracą w służbie cywilnej traktowano jako pół miesiąca. Działo się tak na 
przykład w przypadkach, kiedy pracownik brał urlop, aby zaopiekować się inną osobą.

Ostateczna wartość emerytury netto wraz z uprawnieniami z VBL nie mogła przekraczać
91,75% ostatniej płacy netto poprzedzającej przejście na emeryturę (Nettogesamtversorgung).

W celu obliczenia właściwej wysokości uprawnień z VBL odejmowano wysokość emerytury
ustawowej od „Gesamtversorgung”, a do pozostałej części dodawano emeryturę VBL, 
zachowując górny limit w wysokości 91,75% ostatniej płacy pracownika netto.

Jak widać, im wyższa była obliczona wartość emerytury ustawowej, tym mniej wypłacano z 
systemu VBL.

W przeszłości system ten doprowadził do sytuacji, w której pewna liczba pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy otrzymała wyższą emeryturę niż porównywalni 
urzędnicy służby cywilnej (Überversorgung), a zasady rządzące systemem stały się tak 
skomplikowane, że nawet eksperci mieli problemy z ich pełnym zrozumieniem. Ponadto 
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system VBL dyskryminował osoby, które wcześniej pracowały poza sektorem służby 
publicznej. Chociaż do „Gesamtversorgungsfähige Zenit” wliczano jedynie połowę okresu 
przepracowanego w innym miejscu, to od „Gesamtversorgung” odliczano pełną wysokość 
uprawnień emerytalnych z tego samego okresu.

Federalny Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu 1 BvR 1136/96 z dnia 22.03.2000 r. uznał, 
że wspomniany system dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego (VBL) prowadził do 
nierównego traktowania pracowników, którzy przed rozpoczęciem pracy w służbie cywilnej 
(Vordienstzeiten) pracowali poza nim i tych, którzy nie mieli tego typu wcześniejszych 
doświadczeń (ust. 22 i 25 orzeczenia). Dodatkowe składki odprowadzane przez pracowników 
do ustawowego systemu emerytalnego w rzeczywistości pomniejszały wartość ich 
dodatkowych uprawnień emerytalnych. Wziąwszy pod uwagę, że sytuacja ta dotknęła 
stosunkowo niewielu osób i że naruszenie zasady równego traktowania (nie kobiet i 
mężczyzn, lecz pracowników, którzy wcześniej pracowali lub nie – a raczej odprowadzali lub 
nie odprowadzali składek – poza sektorem służby publicznej) było niewielkie, Federalny 
Trybunał Konstytucyjny uznał, że dawny system jest dopuszczalny do końca roku 2000.

Nowy system z listopada 2001 r., mający moc wsteczną od dnia 1 stycznia 2001 r. nie ma 
charakteru dyskryminacyjnego. Taki typ systemu emerytalnego można również znaleźć w 
sektorze prywatnym. Zgodnie z nowym pracowniczym programem emerytalnym miesięczną 
wysokość dodatkowej emerytury oblicza się zgodnie z systemem punktowym. Nie bierze się 
już pod uwagę okresów spędzonych poza służbą cywilną ani ustawowego systemu 
emerytalnego. Wartości dodatkowych emerytur obecnych emerytów obliczane są na dzień 31 
grudnia 2001 r. i nadal wypłaca się im emerytury. Odroczone prawa emerytalne aktywnych 
pracowników nabyte w ramach dawnego systemu obliczane są na dzień 31 grudnia 2001 r. i 
przenoszone do nowego systemu pracowniczego programu emerytalnego. Zasady działania 
ogólnego systemu świadczeń (Gesamtversorgungssystem) pozostają w mocy tylko w 
przypadku obliczania wysokości nabytych praw osób zbliżających się do wieku emerytalnego 
(tych, które skończyły 55 lat przed dniem 31 grudnia 2001 r.). W przypadku tej grupy osób 
wysokość nabytych praw, które mają zostać przeniesione, oblicza się na podstawie wysokości 
emerytury osiągalnej zgodnie z ogólnym systemem świadczeń w chwili ukończenia 63 roku 
życia.

Ponieważ dawny system dodatkowych zabezpieczeń emerytalnych został zamknięty i 
zastąpiony pracowniczym programem emerytalnym, który nie uwzględnia wysokości 
emerytury ustawowej, strukturalne deficyty systemu zostały naprawione.

Ewentualna interwencja ze strony Komisji Europejskiej mogłaby jedynie działać wstecz, o ile 
udowodniono by, że znacznie wyższy odsetek przedstawicieli jednej płci traktowany był w 
odmienny sposób. Nie ma jednak dowodów pośredniej dyskryminacji.

Co się tyczy warunków pośredniej dyskryminacji, niemiecki rząd poinformował Komisję 
Europejską, że ocena przeprowadzona przez towarzystwo ds. systemu emerytalnego (Verband 
der Rentenversicherungsträger [VdR]) na próbie ubezpieczeń emerytalnych sprzed dnia 31 
grudnia 2000 r. pokazała, że w grupie osób odprowadzających składki w wieku 15-67 lat, 
które obecnie nie pobierają emerytury, około 1,2 miliona mężczyzn i 1,2 miliona kobiet 
płaciło dobrowolne składki w okresie ubezpieczenia. W samym roku kalendarzowym 2000 
dobrowolne składki odprowadzało 559 000 mężczyzn i zaledwie 197 000 kobiet, i w 
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przeważającej części były to składki minimalne.

Ponieważ w wyniku reformy dawny system został całkowicie zastąpiony, Komisja 
Europejska nie widzi potrzeby podejmowania dalszych działań.
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