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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1493/2007, którą złożył António Araújo Jácome (Portugalia), 
w sprawie rzekomego naruszenia przez portugalskie organy emerytalne 
przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania 
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich 
rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenia 
wykonawczego (EWG) nr 574/72

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracował w Portugalii jako pracownik zatrudniony w sektorze publicznym 
i płacił składki emerytalne przez 29 lat. Na mocy obowiązujących przepisów musi pracować 
przez 36 lat, aby mieć prawo do emerytury. Usiłował zatem uzyskać uznanie 12-letniego 
okresu pracy we Francji, ale jego starania były bezskuteczne. W związku z powyższym 
twierdzi, że właściwe władze portugalskie nie uwzględniły przepisów rozporządzenia Rady
(EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz 
rozporządzenia wykonawczego (EWG) nr 574/72 i w związku z tym zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składający petycję pracował w Portugalii jako pracownik zatrudniony w sektorze publicznym 
i płacił składki emerytalne przez 29 lat. Na mocy obowiązujących przepisów musi pracować 
przez 36 lat, aby mieć prawo do emerytury. Usiłował zatem uzyskać uznanie 12-letniego
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okresu pracy we Francji, ale jego starania były bezskuteczne. W związku z powyższym 
twierdzi, że właściwe władze portugalskie nie uwzględniły przepisów rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, oraz że nie 
wdrożyły rozporządzenia wykonawczego (EWG) nr 574/72. W związku z tym zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Na szczeblu wspólnotowym istnieją przepisy zawarte w rozporządzeniach (EWG) nr 1408/71 
i 574/72, których podstawowym celem jest zapewnienie skuteczności zasady swobodnego 
przepływu pracowników w Unii Europejskiej i dopilnowanie, aby migrujący pracownicy nie 
utracili żadnych uprawnień w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w wyniku korzystania 
z prawa do przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej. Niemniej jednak przepisy te 
zapewniają jedynie zwykłą koordynację krajowych systemów zabezpieczenia społecznego 
(nie wprowadzają natomiast ich harmonizacji). Z tego względu każde państwo członkowskie 
może samodzielnie określić własny system zabezpieczenia społecznego, w szczególności 
warunki objęcia tym systemem i przyznawania świadczeń socjalnych, ich kwoty itp. 
Wykonując tę kompetencję, państwa członkowskie muszą oczywiście przestrzegać zasad 
określonych w prawie wspólnotowym.

Wydaje się, że składający petycję wystąpił z wnioskiem o specjalną emeryturę, mimo że nie 
podlegał zawsze specjalnym systemom dla urzędników służby cywilnej przez cały okres 
pracy zarówno w Portugalii, jak i we Francji.

Jeżeli chodzi o systemy specjalne dla urzędników służby cywilnej, art. 51a rozporządzenia 
nr 1408/71 stanowi:

„Osoby objęte specjalnym systemem dla urzędników służby cywilnej

1. Przepisy art. 44, art. 45 ust. 1, 5 i 6 i art. 46-51 stosuje się odpowiednio do osób objętych 
specjalnym systemem dla urzędników służby cywilnej.

2. Jeśli jednak ustawodawstwo państwa członkowskiego uzależnia nabycie, utratę, 
zawieszenie lub wznowienie praw do świadczeń w ramach specjalnego systemu dla 
urzędników służby cywilnej od warunku, że wszystkie okresy ubezpieczenia zostały 
spełnione w ramach jednego lub więcej specjalnych systemów dla urzędników służby 
cywilnej w tym państwie członkowskim lub traktowane są przez ustawodawstwo tego 
państwa członkowskiego jako okresy równoważne z takimi okresami, wówczas uznawane są 
tylko okresy, które mogą być uznane przez ustawodawstwo tego państwa członkowskiego.

Jeśli w przypadku uwzględnienia tak spełnionych okresów dana osoba nie spełnia warunków 
uprawniających do otrzymania tych świadczeń, okresy te zostają uwzględnione w celu 
przyznania świadczeń w ramach systemu powszechnego lub w przeciwnym razie, w ramach 
systemu dla pracowników fizycznych lub biurowych, w zależności od przypadku”.
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Wnioski
Składający petycję nie dostarczył dostatecznie precyzyjnych informacji, aby można było 
ocenić, czy opisany przypadek stanowi naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Służby Komisji zwróciły się zatem do 
władz portugalskich o bardziej szczegółowe informacje.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Składający petycję pracował we Francji, gdzie objęty był powszechnym systemem 
zabezpieczenia społecznego. Pracował także w Portugalii, gdzie złożył wniosek o przyznanie 
mu specjalnej emerytury dla urzędników służby cywilnej, przewidzianej w portugalskim 
ustawodawstwie.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Jak wyjaśniła Komisja w swym pierwszym komunikacie dla PE, informacje zawarte w petycji 
nie są na tyle dokładne, aby można stwierdzić, czy chodzi tu o przypadek nieprzestrzegania 
wspólnotowych zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dlatego służby 
Komisji nawiązały kontakt z władzami portugalskimi w celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji.

Władze te odpowiedziały, że prawidłowo zastosowały prawo wspólnotowe w przypadku 
składającego petycję, w szczególności art. 51a rozporządzenia nr 1408/71.

Komisja nie stwierdza żadnego naruszenia prawa wspólnotowego. Jeżeli chodzi o systemy 
specjalne dla urzędników służby cywilnej, art. 51a rozporządzenia nr 1408/71 stanowi:

„Osoby objęte specjalnym systemem dla urzędników służby cywilnej

1. Przepisy art. 44, art. 45 ust. 1, 5 i 6 i art. 46-51 stosuje się odpowiednio do osób objętych 
specjalnym systemem dla urzędników służby cywilnej.

2. Jeśli jednak ustawodawstwo państwa członkowskiego uzależnia nabycie, utratę, 
zawieszenie lub wznowienie praw do świadczeń w ramach specjalnego systemu dla 
urzędników służby cywilnej od warunku, że wszystkie okresy ubezpieczenia zostały 
spełnione w ramach jednego lub więcej specjalnych systemów dla urzędników służby 
cywilnej w tym państwie członkowskim lub traktowane są przez ustawodawstwo tego 
państwa członkowskiego jako okresy równoważne z takimi okresami, wówczas uznawane są 
tylko okresy, które mogą być uznane przez ustawodawstwo tego państwa członkowskiego.
Jeśli w przypadku uwzględnienia tak spełnionych okresów dana osoba nie spełnia warunków 
uprawniających do otrzymania tych świadczeń, okresy te zostają uwzględnione w celu 
przyznania świadczeń w ramach systemu powszechnego lub w przeciwnym razie, w ramach 
systemu dla pracowników fizycznych lub biurowych, w zależności od przypadku”.

Prawodawca wspólnotowy wyjaśnia tę szczególną okoliczność w punkcie 6 preambuły 
rozporządzenia nr 1606/98 w następujący sposób:
„Konieczne jest uwzględnienie unikalnych cech niektórych specjalnych systemów 
emerytalno-rentowych dla urzędników służby cywilnej w niektórych państwach 
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członkowskich, a w szczególności braku w niektórych państwach członkowskich systemów 
koordynacji między systemami specjalnymi i systemem powszechnym, istnienia w innych 
państwach członkowskich szczególnych systemów koordynacji między systemami 
specjalnymi i systemem powszechnym, ograniczonego zakresu takich systemów i ich 
szczególnych struktur budżetowych i struktur wynagradzania, na przykład prawa do 
świadczeń bezpośrednio powiązanego z długim stażem pracy”.

W związku z tym, w przypadku przyznawania specjalnej emerytury dla urzędników służby 
cywilnej, prawo wspólnotowe umożliwia danemu państwu członkowskiemu uwzględnienie 
wyłącznie okresów spełnionych w innych państwach członkowskich w ramach specjalnego 
systemu dla urzędników służby cywilnej. Nie jest to przypadek składającego petycję, który 
był objęty powszechnym systemem zabezpieczenia społecznego we Francji.

Nie oznacza to jednak, że obywatel traci prawa w zakresie zabezpieczenia społecznego. 
W takim przypadku art. 51a rozporządzenia nr 1408/71 przewiduje, że okresy spełnione 
w danym państwie członkowskim zostają uwzględnione w celu przyznania świadczeń 
w ramach systemu powszechnego.

Wniosek

W związku z powyższym i z uwagi na fakt, że władze portugalskie nie naruszyły prawa 
wspólnotowego, Komisja nie może podjąć działań na rzecz składającego petycję.
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