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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0765/2009, którą złożył E.T. (Niemcy) w sprawie uznania świadczeń 
emerytalnych uzyskanych podczas pracy we wschodnioniemieckim 
przedsiębiorstwie kolejowym „Deutsche Reichsbahn”

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który pracował dla „Deutsche Reichsbahn” (NRD) w latach 1955–1992 
oraz dla „Deutsche Bundesbahn” w latach 1992–1998, twierdzi, że otrzymuje obecnie bardzo 
niską emeryturę od tego drugiego przedsiębiorstwa. Utrzymuje on, że jako prawny następca 
przedsiębiorstwa „Deutsche Reichsbahn” jego późniejszy pracodawca – Deutsche 
Bundesbahn – powinien również uwzględnić świadczenia emerytalne uzyskane wcześniej
i wypłacać mu emeryturę uwzględniającą lata 1955–1992. Składający petycję utrzymuje, że 
niewypłacanie tych świadczeń stanowi dyskryminację pracowników.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Składający petycję, który pracował dla „Deutsche Reichsbahn” (NRD) w latach 1955–1992 
oraz dla „Deutsche Bundesbahn” w latach 1992–1998, twierdzi, że otrzymuje obecnie bardzo 
niską emeryturę od tego drugiego przedsiębiorstwa. Twierdzi on, że jako prawny następca 
NRD Republika Federalna Niemiec powinna również brać pod uwagę świadczenia 
emerytalne uzyskane wcześniej w Niemieckiej Republice Demokratycznej i wypłacać mu 
emeryturę uwzględniającą okres do 1992 roku. 
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Komisja zbadała przedmiotową sprawę i pragnie wyjaśnić, że kwestie takie jak ustalanie 
warunków regulujących prawo lub obowiązek zostania członkiem systemu zabezpieczenia 
społecznego, a konkretniej przyznawanie świadczeń emerytalno-rentowych, leżą w gestii 
państw członkowskich i jako takie wchodzą w zakres kompetencji władz krajowych. 
Prawodawstwo UE obejmuje tylko pewne bardzo ograniczone aspekty, takie jak ochrona
praw do zabezpieczenia społecznego oraz praw emerytalno-rentowych w sytuacji
przemieszczania się osób z jednego państwa członkowskiego do drugiego. 

Komisja podkreśla w szczególności, że: 
− Art. 39 traktatu stanowi, że swoboda przepływu pracowników obejmuje zniesienie 

wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia
i innych warunków pracy. Rzeczone przepisy niemieckie obowiązują bez względu na 
przynależność państwową odnośnego pracownika.

− Dyrektywa 98/49/WE w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń 
emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadzących działalność na 
własny rachunek przemieszczających się we Wspólnocie określa pewne prawa
i obowiązki członków dodatkowych systemów emerytalno-rentowych. Zasadnicze 
przepisy można podsumować następująco: w odniesieniu do uprawnień nabytych 
osoby, która opuszcza system z powodu przeniesienia się do innego państwa 
członkowskiego, nie można traktować w odmienny sposób niż osoby, która opuszcza 
system, ale pozostaje w państwie członkowskim. „Nabyte uprawnienia do świadczeń 
emerytalnych lub rentowych” oznaczają wszelkie uprawnienia do świadczeń uzyskane 
po spełnieniu warunków wymaganych przez zasady dodatkowego systemu 
emerytalno-rentowego oraz – tam, gdzie ma to zastosowanie – przez ustawodawstwo
krajowe. Kwestia poruszona w przedmiotowej petycji ma charakter czysto 
wewnętrzny, ponieważ składający petycję nie przenosił się do innego państwa 
członkowskiego. Nie wchodzi ona w zakres rzeczonej dyrektywy.

Wniosek
W świetle powyższego Komisja nie może rozpatrzyć wniosku składającego petycję.


