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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0770/2006, którą złożył José Domingos Sousa (Portugalia) w sprawie 
domniemanego niestosowania przez Portugalię rozporządzenia (WE) 
nr 1606/98 Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników 
najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do 
członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz 
rozporządzenie (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71 w celu objęcia nimi specjalnych systemów dla urzędników 
służby cywilnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który podejmował pracę we Francji i w Portugalii, nie zgadza się 
z decyzją właściwych w tej sprawie portugalskich organów władzy dotyczącą sposobu 
naliczenia emerytury. Podkreśla, że najwyraźniej organy te nie uwzględniły przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 1606/98 Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, 
osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie (EWG) nr 574/72 w sprawie 
wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w celu objęcia nimi specjalnych systemów 
dla urzędników służby cywilnej. W związku z tym zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zbadanie, w jakim stopniu wspomniana decyzja jest zgodna z literą i brzmieniem tego 
rozporządzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji,
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 lipca 2007 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Na szczeblu wspólnotowym istnieją uregulowania zawarte w rozporządzeniach (EWG) 
nr 1408/71 i 574/72, których zasadniczym celem jest zapewnienie, że swobodny przepływ
pracowników wewnątrz Unii Europejskiej jest rzeczywiście realizowany i dopilnowanie, aby 
pracownik migrujący nie tracił żadnych praw związanych z bezpieczeństwem socjalnym 
z powodu korzystania z prawa do przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej. Jednakże 
uregulowania te wprowadzają jedynie zwyczajną koordynację krajowych systemów 
ubezpieczeń społecznych (a nie ich harmonizację). Każde państwo członkowskie może zatem 
ustanowić swój system ubezpieczeń społecznych, określając warunki przynależności do tego 
systemu, warunki przyznawania świadczeń socjalnych, ich wysokość itd. Przy wykonywaniu 
tych kompetencji państwa członkowskie muszą oczywiście przestrzegać zasad prawa 
wspólnotowego.

Co do samego systemu uregulowań dotyczących urzędników, 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”.

Wnioski

W swoim piśmie autor petycji nie dostarcza informacji na tyle dokładnych, aby pozwoliły one 
stwierdzić, czy jest to przypadek nieprzestrzegania wspólnotowych zasad koordynacji 
systemów ubezpieczeń społecznych. Dlatego Komisja nawiązała kontakt z portugalskimi 
organami władzy celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Do chwili obecnej nie 
otrzymano żadnej odpowiedzi.

Komisja Petycji zostanie poinformowana o odpowiedzi udzielonej przez organy portugalskie, 
po jej otrzymaniu i poddaniu stosownej analizie.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 grudnia 2007 r.

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

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 ubezpieczeń społecznych. Dlatego Komisja 
nawiązała kontakt z władzami portugalskimi celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji.

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

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja nie stwierdza żadnego naruszenia prawa wspólnotowego. Co do samego systemu 
uregulowań dotyczących urzędników, 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 wyjaśnił te szczególne cechy 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 
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 
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świadczeń bezpośrednio powiązanego z długim stażem pracy”.

W związku z powyższym prawo wspólnotowe zezwala państwom członkowskim, aby w celu 
przyznania specjalnej emerytury dla urzędników służby cywilnej, uwzględniały one tylko 
okresy ukończone w innych państwach członkowskich w ramach specjalnego systemu dla 
urzędników służby cywilnej. Otóż tak nie jest w przypadku składającego petycję, który we 
Francji objęty był powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych.

Nie oznacza to jednak, że obywatel ten traci prawa do ubezpieczenia społecznego. W takim 
przypadku, art. 51a rozporządzenia nr 1408/71 przewiduje, że okresy zakończone w jednym 
państwie członkowskim są uwzględniane przy przyznawaniu świadczeń powszechnego 
systemu ubezpieczeń.

Podsumowanie

W związku z powyższym i w związku z tym, że władze portugalskie przestrzegały prawa 
wspólnotowego, Komisja nie może interweniować na rzecz składającego petycję.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję pracował we Francji, gdzie objęty był powszechnym systemem
ubezpieczeń społecznych. Pracował także w Portugalii, gdzie złożył wniosek o przyznanie mu 
specjalnej emerytury dla urzędników służby cywilnej, przewidzianej w portugalskim 
ustawodawstwie. Jak wyjaśniła Komisja w swym pierwszym komunikacie dla PE, informacje 
zawarte w petycji nie są na tyle dokładne, aby można było 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. W odniesieniu do samych
specjalnych systemów dla urzędników służby cywilnej art. 51a rozporządzenia nr 1408/71 
stanowi:

„Osoby objęte specjalnym systemem dla urzędników służby cywilnej

- 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.

- 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.
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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 wyjaśnił te szczególne okoliczności 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 
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 powyższym prawo wspólnotowe zezwala państwom członkowskim, aby w celu 
przyznania specjalnej emerytury dla urzędników służby cywilnej uwzględniały one tylko 
okresy spełnione w innych państwach członkowskich w ramach specjalnego systemu dla 
urzędników służby cywilnej. Otóż nie jest tak w przypadku składającego petycję, który we 
Francji objęty był powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych.

Nie oznacza to jednak, że obywatel ten traci prawa do ubezpieczenia społecznego. W takim 
przypadku w art. 51a rozporządzenia nr 1408/71 przewiduje się, że okresy spełnione
w jednym państwie członkowskim są uwzględniane przy przyznawaniu świadczeń 
powszechnego systemu ubezpieczeń.

Wniosek

W związku z powyższym i w związku z tym, że władze portugalskie przestrzegały prawa 
wspólnotowego, Komisja nie może podjąć działań na rzecz składającego petycję.
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