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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1521/2008, którą złożył Justinus A. Linskens (Niemcy), w sprawie 
jego problemów w związku ze świadczeniami z tytułu zabezpieczenia 
społecznego w Niemczech i Holandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję cierpi na chorobę autoimmunologiczną i jako były pracownik 
transgraniczny przemieszczający się między Niemcami i Holandią ma problemy dotyczące 
zobowiązań w związku ze świadczeniami z tytułu zabezpieczenia społecznego. Składający 
petycję nie przytacza jednak konkretnych przykładów problemów, jakich doświadcza.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Prawo UE dotyczące zabezpieczenia społecznego przewiduje koordynację, a nie 
harmonizację systemów zabezpieczeń społecznych. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie może dowolnie ustalać szczegóły dotyczące systemu zabezpieczeń 
społecznych, w tym rodzaje przyznawanych świadczeń, warunki ich przyznawania oraz 
naliczania, jak również wysokości składek. W prawie UE, zwłaszcza w rozporządzeniu (WE) 
nr 883/2004 i rozporządzeniu (WE) nr 987/2009, ustanowiono wspólne zasady i przepisy, 
które muszą być przestrzegane przez wszystkie organy krajowe stosujące prawo krajowe. 
Przepisy te mają na celu zapewnienie, że zastosowane przepisy krajowe nie naruszą 
podstawowych zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji. 
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Służby Komisji skontaktowały się z władzami holenderskimi w celu wyjaśnienia problemu. 
Władze holenderskie odpowiedziały, że holenderska instytucja właściwa, Instytut 
Wykonawczy Ubezpieczeń Pracowniczych Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
UWV, rozpatrzył sprawę składającego petycję, na skutek czego UWV wypłaca teraz 
składającemu petycję świadczenie z tytułu niezdolności do pracy w pełnej wysokości.

Prawdopodobną przyczyną złożenia petycji było nieotrzymanie w tamtym okresie przez 
składającego petycję odpowiedzi od holenderskiej instytucji właściwej. Wynikło to z faktu, że 
korespondencję do składającego petycję omyłkowo wysyłano na adres w Holandii, a nie na 
właściwy adres w Niemczech. Holenderski UWV zapewnia, że błąd ten już naprawiono.

Wniosek

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od organów holenderskich służby Komisji stwierdzają, 
że problemy składającego petycję dotyczące jego uprawnień do korzystania z zabezpieczenia 
społecznego są rozwiązane, a zatem nie doszło do naruszenia prawa UE.


