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Dotyczy: Petycji 0556/2009, którą złożył François Théry (Niemcy), w sprawie 
uwzględnienia okresu służby wojskowej przy obliczaniu świadczeń 
emerytalnych w innym kraju

1. Streszczenie petycji

Składający petycję chce wiedzieć, czy okres odbytej przez niego w wojsku francuskim służby 
wojskowej – gdy był on jeszcze obywatelem Francji – może zostać uwzględniony przy 
obliczaniu świadczeń emerytalnych w Niemczech, gdyż jest on obecnie obywatelem Niemiec 
oraz urzędnikiem służby cywilnej. Składający petycję zwrócił się już o uwzględnienie okresu 
służby wojskowej przy obliczaniu świadczeń emerytalnych, gdyż w przypadku niemieckich 
urzędników służby cywilnej jest to praktykowane. Zgodnie z otrzymaną informacją okres 
służby wojskowej mógłby zostać uwzględniony tylko wówczas, gdyby składający petycję był 
wciąż zobligowany do odbycia służby wojskowej w wojsku niemieckim. Składający petycję 
uważa, że nieuwzględnienie okresu odbytej przez niego służby wojskowej stanowi naruszenie 
zasady równego traktowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składający petycję twierdzi, że ewentualne nieuwzględnienie odbytej przez niego służby 
wojskowej we Francji przy określaniu jego uprawnień emerytalnych w Niemczech miałoby 
charakter dyskryminacji. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji
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Przepisy wspólnotowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego przewidują koordynację,
a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie ma prawo określić szczegółowe zasady dotyczące własnego systemu 
zabezpieczenia społecznego, w tym rodzaj oferowanych świadczeń, warunki
kwalifikowalności, sposób obliczania świadczeń emerytalno-rentowych oraz wymaganą ilość 
opłaconych składek. Przepisy wspólnotowe, w szczególności rozporządzenie (EWG)
nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników 
najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, ustanawiają wspólne zasady, 
których powinny przestrzegać wszelkie organy krajowe, stosując prawo krajowe. Zasady te 
dają gwarancję, że stosowanie różnych ustawodawstw krajowych nie spowoduje naruszenia
podstawowych zasad równego traktowania i niedyskryminacji. W ten sposób gwarantuje się, 
że stosowanie różnych ustawodawstw krajowych nie będzie miało negatywnych skutków dla 
osób korzystających z przysługującego im prawa do swobodnego przemieszczania się na 
obszarze Unii Europejskiej.

Służby Komisji zwróciły się do niemieckiego członka Komisji Administracyjnej
ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących w celu zbadania omawianej 
sprawy i otrzymały od władz niemieckich następującą odpowiedź:

Składający petycję nie przedłożył swego wniosku właściwej instytucji ds. zabezpieczenia 
społecznego, jaką jest właściwy urząd Versorgungsbehörde na mocy art. 49 ust. 1 ustawy
Beamtenversorgungsgesetz (niemieckiej ustawy regulującej emerytury urzędników 
państwowych), lecz organowi wojskowemu, Kreiswehrersatzamt Hamburg, który nie jest
uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach emerytalno-rentowych.

Jeśli chodzi o uwzględnienie okresów służby wojskowej we Francji przy obliczaniu 
wysokości świadczeń emerytalnych w Niemczech, sprawa ta zostanie poddana ocenie
w świetle art. 8 i 9 niemieckiej ustawy Beamtenversorgungsgesetz. Konieczne będzie
w szczególności ustalenie, czy odbyta we Francji służba wojskowa miała charakter 
zawodowy, czy też nie, ponieważ ustawodawstwo niemieckie wprowadza także tego rodzaju 
rozróżnienie.

Władze niemieckie ze względów faktycznych nie były w stanie jak dotąd dokonać ostatecznej 
oceny, gdyż taką decyzję może podjąć wyłącznie właściwy urząd Versorgungsbehörde, gdy 
składający petycję osiągnie wiek emerytalny.

Niemniej jeżeli składający petycję jest niemieckim federalnym urzędnikiem państwowym, 
może dowiedzieć się już teraz, na mocy art. 49 ust. 10 ustawy Beamtenversorgungsgesetz, 
jakie będą mu przysługiwać uprawnienia emerytalno-rentowe. Jego pracodawca państwowy 
będzie mógł przekazać mu dane kontaktowe właściwego urzędu Versorgungsbehörde.

Należy jednak mieć na uwadze, że przy obliczaniu świadczeń emerytalno-rentowych
konieczne jest uwzględnienie wyroku ETS z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie C-131/96 
(„Mora Romero”), w której Trybunał orzekł, że w sytuacji, gdy służba wojskowa odbyta
w kraju jest brana pod uwagę przy określaniu uprawnień do renty sierocej, nieuwzględnienie 
służby wojskowej odbytej za granicą miałoby charakter dyskryminacji. Trybunał przedstawił 
następujące uwagi:



CM\802734PL.doc 3/3 PE438.299v01-00

PL

„32 W związku z tym należy również mieć na uwadze, iż zasada równego traktowania 
określona w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1408/71 zakazuje nie tylko jawnej dyskryminacji 
ze względu na przynależność państwową beneficjentów systemów zabezpieczenia 
społecznego, lecz także ukrytych form dyskryminacji, które w wyniku zastosowania innych 
kryteriów odróżniających mają w istocie jednakowy skutek (ww. CRAM przeciwko Toia,
ust. 12).

33 Odmowa zrównania służby wojskowej odbytej w innym państwie członkowskim ze służbą 
wojskową odbytą w danym państwie członkowskim może spowodować, że obywatele innych 
państw członkowskich nie będą mogli korzystać z prawa do przedłużenia okresu 
przysługiwania renty sierocej powyżej 25. roku życia przez okres równy okresowi odbytej 
przez nich służby wojskowej, w przypadku gdy ze względu na taką służbę doszło do 
przerwania kształcenia beneficjenta.

34 Sąd krajowy w postanowieniu odsyłającym wskazał, że renta sieroca wypłacana po 
przekroczeniu określonej granicy wiekowej, mimo że wchodzi w zakres niemieckiego systemu 
zabezpieczenia społecznego, jest wypłacana przez państwo członkowskie jego obywatelom
jako odszkodowanie za niedogodności, jakich doświadczyli w wyniku odbytej służby 
wojskowej.

35 W związku z tym należy jedynie zaznaczyć, jak zauważył rzecznik generalny w ust. 34 
przedstawionej przez niego opinii, że nawet gdyby płatność renty sierocej po przekroczeniu 
określonej granicy wiekowej miała w pewnym stopniu charakter odszkodowawczy, nadal
byłaby odroczoną płatnością świadczenia, które, jak podkreślił sąd krajowy, należy do
niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego oraz którego płatność nie zostałaby z tego 
powodu wyłączona z zakresu rozporządzenia nr 1408/71.

36 Odpowiedź na to pytanie powinna zatem brzmieć tak, że art. 3 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1408/71 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy ustawodawstwo danego 
państwa członkowskiego przewiduje przedłużenie okresu przysługiwania uprawnienia do 
renty sierocej powyżej 25. roku życia dla tych świadczeniobiorców, których kształcenie 
zostało przerwane przez służbę wojskową, państwo członkowskie powinno zrównywać służbę 
wojskową w innym państwie członkowskim ze służbą wojskową odbytą zgodnie ze swoim 
własnym ustawodawstwem”.

Powyższa ocena Trybunału ma na analogicznej zasadzie stosować się do pozostałych 
świadczeń.

Wniosek

Służby Komisji zalecają składającemu petycję, aby zwrócił się w tej sprawie do właściwej 
instytucji niemieckiej (Versorgungsbehörde), powołując się na wyżej wymienione 
orzecznictwo ETS.


