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Dotyczy: Petycji 0646/2009, którą złożył Markus Sonnenschein (Niemcy) w imieniu 
Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, z 50 podpisami, w sprawie 
rozbieżności pomiędzy przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych 
w Niemczech i Szwajcarii przynoszących szkodę pracownikom transgranicznym 
(zamieszkującym w Niemczech i pracującym w Szwajcarii)

1. Streszczenie petycji

Niniejsza petycja została skierowana do rządu federalnego Niemiec, parlamentu Badenii-
Wirtembergii oraz Parlamentu Europejskiego. Dotyczy ona przypadku pracownika 
niemieckiego sektora gastronomii zatrudnionego wcześniej w Szwajcarii, który uległ 
wypadkowi przy pracy prowadzącemu do trwałego kalectwa. Otrzymuje on rentę ze 
Szwajcarii. Skarży się on, że władze niemieckie odmawiają przyznania mu dodatku na 
dziecko tłumacząc, że szwajcarska renta zawiera już element dodatku na dziecko.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Przepisy unijne w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidują koordynację, nie zaś 
harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie ma swobodę w zakresie ustalania szczegółowych elementów swoich własnych 
systemów zabezpieczenia społecznego, w tym rodzaju zasiłków, warunków kwalifikowania, 
sposobu obliczania świadczeń oraz liczby składek, jakie należy opłacić. Przepisy unijne, 
w szczególności rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i nr 574/72, wprowadzają wspólne 
zasady, których wszystkie władze krajowe muszą przestrzegać, stosując prawo krajowe. 
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Zapewnia to, że przy stosowaniu różnych prawodawstw krajowych przestrzega się 
podstawowych zasad równego traktowania i niedyskryminacji.

W odniesieniu do Szwajcarii wspomniane wyżej rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i nr 
574/72 stosuje się, w sposób ogólny, w oparciu o Umowę między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony 
w sprawie swobodnego przepływu osób1, jak wymieniono w załączniku II do tej umowy.

W odniesieniu do świadczeń rodzinnych w rozdziale 7 i 8 (tytuł III) rozporządzenia (EWG) nr
1408/71 przewiduje się koordynację przepisów dotyczących tego rodzaju świadczeń. Jeżeli
uprawnienie do świadczeń rodzinnych powstaje na mocy prawodawstwa więcej niż jednego 
kraju, rodzina, z zasady, otrzyma najwyższą kwotę przewidywanych świadczeń. Istnieją 
specjalne przepisy dotyczące kumulacji, które zapobiegają nadpłatom poprzez wyznaczenie, 
który kraj jest właściwy w pierwszej kolejności (kraj zatrudnienia), a który w drugiej 
kolejności (kraj zamieszkania). W zależności od kwoty przyznanych świadczeń kraj właściwy 
w drugiej kolejności może zawiesić wypłatę własnych świadczeń do sumy przekazanej już 
przez kraj właściwy w pierwszej kolejności, patrz art. 76 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 
czy art. 10 rozporządzenia nr 574/72.

Niemiecki członek Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Socjalnego Pracowników
Migrujących, z którym skontaktowały się służby Komisji, przekazał Komisji Europejskiej
informacje na temat odpowiedzi rządu niemieckiego udzielonej parlamentowi niemieckiemu 
w piśmie z dnia 4 czerwca 2009 r. Rząd niemiecki odniósł się do decyzji najwyższego 
niemieckiego trybunału właściwego w tej dziedzinie, Bundesfinanzhof, który wydał wyrok 
w przedmiotowej sprawie w dniu 26 października 2006 r. W swoim wyroku Bundesfinanzhof 
zastosował art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 574/72, stwierdzając, że uprawnienie 
do niemieckich zasiłków na dziecko jest zawieszone do kwoty szwajcarskiego zasiłku na 
dziecko, a w sytuacji, w której szwajcarski zasiłek na dziecko jest wyższy od niemieckiego 
zasiłku na dziecko, nie powstaje uprawnienie do niemieckiego zasiłku na dziecko. 

A zatem trybunał niemiecki nie zaprzeczył istnieniu jako takiego uprawnienia do 
niemieckiego zasiłku na dziecko, uznał jednak, że Szwajcaria jest krajem właściwym 
w pierwszej kolejności. Ponadto, aby zapobiegać kumulacji świadczeń, niemiecki zasiłek na 
dziecko może zostać zawieszony do kwoty wypłacanej przez Szwajcarię. Ponieważ w ramach 
świadczeń szwajcarskich komponent zasiłku na dziecko wydaje się być wyższy od zasiłku 
niemieckiego bądź mu równy, nie zachodzi konieczność wypłacania zasiłku niemieckiego.

Ocena ta jest zgodna z prawem wspólnotowym, zakładając, że zostały spełnione warunki 
faktyczne określone w przepisach w sprawie zbiegu praw do świadczeń zawartych w art.
10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 574/72.

Składający petycję skarży się, że szwajcarska renta inwalidzka obejmuje zasiłek na dziecko, 
ale kwestia ta leży w gestii krajowej, ponieważ to do Szwajcarii należy decyzja, jakie 
zapewnia się świadczenia. 

Składający petycję ubolewa, iż szwajcarski i niemiecki system zabezpieczenia społecznego 
                                               
1 Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 6.
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różnią się od siebie. W związku z tym należy przypomnieć, że nie istnieje zharmonizowany 
europejski system zabezpieczenia społecznego. To z tego powodu kompetencje wspólnotowe 
dotyczą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a nie ich harmonizacji.

Na podstawie powyższego służby Komisji podzielają pogląd niemieckiego rządu, iż nie ma 
potrzeby zmiany prawa krajowego czy unijnego, ponieważ wydaje się, że przedmiotowa 
kwestia wynika raczej z niezrozumienia prawa unijnego niż z jego niewłaściwego 
zastosowania czy też problemu strukturalnego.

Jeżeli jednak po dokonaniu ponownej oceny przypadku odnośnej osoby w świetle 
udzielonych wyjaśnień składający petycję nadal uważa, że prawo UE zostało niewłaściwie 
zastosowane, wzywa się go do przesłania służbom Komisji szczegółów tej sprawy w celu 
przeprowadzenia dalszej analizy.

Wnioski

Na podstawie otrzymanych informacji Komisja uważa, że przedmiotowa petycja jest 
wynikiem niezrozumienia odnośnych przepisów UE. Nie ma zatem potrzeby ich zmiany.


