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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0081/2009, którą złożył A.L.C. (Hiszpania) w sprawie mobilności 
pracowników w UE oraz uprawnień emerytalnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z trudnościami, jakie osoby, które 
pracowały w różnych państwach członkowskich UE, napotykają w związku z uzyskiwaniem 
pełnych uprawnień emerytalnych odzwierciedlających całkowitą liczbę przepracowanych lat.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Petycja

Składający petycję, obywatel hiszpański, wyraża ogólną opinię, że osoby, które pracowały 
w więcej niż jednym państwie członkowskim, są pokrzywdzone ze względu na wysokość 
otrzymywanej emerytury. Składający petycję powołuje się w szczególności na fakt, że 
w niektórych państwach członkowskich warunkiem wypłacania pełnej emerytury jest 
opłacanie składek przez ponad trzydzieści lat. Jego zdaniem osoby, które pracowały w kilku 
państwach członkowskich, nie są w stanie uzyskać uprawnienia do emerytury w pełnej 
wysokości.

Uwagi Komisji
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Przepisy wspólnotowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego przewidują koordynację, 
lecz nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie może swobodnie ustalać szczegóły funkcjonowania swojego systemu 
zabezpieczenia społecznego, w szczególności szczegóły dotyczące tego, kto podlega 
ubezpieczeniu zgodnie z ustawodawstwem, jakie świadczenia są oferowane i na jakich 
warunkach oraz ile składek należy zapłacić. Jednakże prawo UE, w szczególności 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i 574/72, ustanawia wspólne przepisy i zasady, których 
należy przestrzegać na gruncie prawa krajowego. Przepisy te mają na celu takie uregulowanie
sytuacji prawnej, by stosowanie odmiennych ustawodawstw krajowych nie wpływało 
niekorzystnie na osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się w obrębie 
Unii Europejskiej.

W odniesieniu do uprawnień emerytalnych rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i 574/72 
zawierają szczegółowe zasady obliczania wysokości emerytur ustawowych w przypadku 
osób, które pracowały w kilku państwach członkowskich EOG (i w Szwajcarii). Zasady te 
opracowano specjalnie, aby zapewnić ochronę osób przemieszczających się pomiędzy 
państwami członkowskimi i opłacających w tych państwach składki na systemy 
zabezpieczenia społecznego. W szczególności zasady te stanowią, że jeśli okres 
ubezpieczenia jest krótszy niż okres wymagany na podstawie przepisów danego państwa 
członkowskiego do uzyskania uprawnień emerytalnych, okresy ubezpieczenia spełnione 
w innych państwach muszą również zostać uwzględnione (zgodnie z zasadą sumowania 
okresów ubezpieczenia).

A zatem w sytuacji gdy dana osoba pracowała i była ubezpieczona przez 10 lat w państwie 
członkowskim A, 5 lat w państwie członkowskim B i 25 lat w państwie członkowskim C, 
państwo członkowskie A musi najpierw obliczyć, zgodnie z własnym ustawodawstwem 
krajowym, wysokość emerytury, jaka przysługiwałaby tej osobie po zakończeniu 40-letniego 
okresu ubezpieczenia. Wynikiem tego obliczenia jest „wysokość teoretyczna”. Państwo 
członkowskie A ustala następnie rzeczywistą wysokość emerytury, jaką będzie wypłacać tej 
osobie, na podstawie wysokości teoretycznej, proporcjonalnie do długości okresów 
ubezpieczenia faktycznie ukończonych w państwie A (w tym przypadku 10/40). Państwa 
członkowskie B i C również obliczają wysokość teoretyczną emerytury oraz przysługującą tej 
osobie kwotę faktyczną emerytury, proporcjonalną do okresu przepracowanego na ich 
terytorium.

Ostatecznie osoba, która pracowała w kilku państwach członkowskich, otrzyma emeryturę od 
każdego z tych państw, przy czym każde państwo będzie płacić emeryturę krajową,
odpowiadającą długości okresu ubezpieczenia zakończonego na jego terytorium.

Wymienione rozporządzenia stanowią również, że emerytura jest wypłacana w dowolnym 
państwie na terytorium EOG (oraz w Szwajcarii), gdzie zamieszkuje lub przebywa były 
pracownik migrujący, i świadczenie to nie podlega zmniejszeniu, zmianie lub zawieszeniu.

Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i 574/72 zostaną zastąpione, najprawdopodobniej z dniem 
1 marca 2010 r., przez nowe rozporządzenie (WE) nr 883/04 oraz nowe rozporządzenie 
wykonawcze. Te nowe uregulowania w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego nie
zmienią metody obliczania emerytur dla pracowników, którzy przemieszczali się pomiędzy 
różnymi państwami członkowskimi.
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Wnioski

Służby Komisji są zdania, że rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i 574/72 w wystarczającym 
zakresie regulują kwestie poruszane przez składającego petycję w odniesieniu do obliczania
wysokości emerytur państwowych dla pracowników, którzy przemieszczali się pomiędzy 
państwami członkowskimi.


