
CM\853718PL.doc PE456.736v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

13.1.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1549/2009, którą złożyła Mateja Mark (Niemcy) w sprawie 
holenderskiej renty rodzinnej dla wdów mieszkających za granicą

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, obywatelka Niemiec otrzymująca rentę wdowią w Holandii, gdzie 
pracował jej mąż, podkreśla, że holenderskie ustawodawstwo, na podstawie którego 
otrzymywała ona rentę, teraz zostało zmienione. Po ukończeniu przez nią 65. roku życia 
świadczenia rentowe przestaną być wypłacane. Składająca petycję utrzymuje, że holenderskie 
wdowy wciąż otrzymują rentę, bez względu na to, czy pracowały, czy nie. Wstrzymanie 
wypłacania renty w znacznym stopniu zmniejszyłoby dochód składającej petycję i podkreśla 
ona, że wdowy znajdujące się w podobnej sytuacji, mieszkające za granicą i otrzymujące 
niemiecką rentę, będą ją otrzymywały do śmierci. Składająca petycję jest zdania, że przepisy 
te są niesprawiedliwe i dyskryminujące i dlatego zwraca się o pomoc Parlamentu 
Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

W dniu 1 lipca 1996 r. holenderska ustawa ogólna o wdowach i sierotach (Algemene 
Weduwen en Wezenwet) została zastąpiona ustawą ogólną dotyczącą osób pozostałych przy 
życiu po śmierci żywiciela (Algemene Nabestaandenwet). Celem nowej ustawy jest objęcie 
ubezpieczeniem osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela; ubezpieczenie dotyczy 
tylko osób, które nie są w stanie same się utrzymać. Takie świadczenia przestają być 
wypłacane w chwili, gdy ich beneficjenci ukończą 65. rok życia, tj. osiągną wiek emerytalny 



PE456.736v01-00 2/3 CM\853718PL.doc

PL

obowiązujący w Holandii. Osoba pozostała przy życiu po śmierci żywiciela, ubezpieczona 
zgodnie z prawem holenderskim, po ukończeniu 65. roku życia będzie uprawniona do 
otrzymywania świadczenia emerytalnego. Taki warunek nie jest nowy w porównaniu 
z ustawą ogólną o wdowach i sierotach. 

Na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego przewiduje się koordynację, 
a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie może dowolnie ustalać szczegóły dotyczące krajowego systemu zabezpieczenia 
społecznego, w tym rodzaje przyznawanych świadczeń, kryteria kwalifikowalności, metody 
obliczania wysokości świadczeń, jak również liczbę składek, jakie należy opłacić. Przepisy 
UE, a w szczególności rozporządzenie (WE) nr 883/2004, określają wspólne zasady, które 
muszą być przestrzegane przez wszystkie organy krajowe stosujące prawo krajowe. Przepisy 
te mają na celu zapewnienie tego, by zastosowane ustawodawstwo krajowe nie naruszało 
podstawowych zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji. W ten sposób dopilnowuje 
się tego, by stosowanie różnych regulacji krajowych nie wpływało negatywnie na osoby 
korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o rozporządzenie (WE) nr 883/2004, Mateja Mark nie korzysta z przysługującego 
jej prawa do swobodnego przemieszczania się. Z racji tego, że jest ona członkiem rodziny 
pracownika przygranicznego, zasady dotyczące obowiązującego ustawodawstwa zawarte 
w tytule II nie mają wobec niej zastosowania. W związku z tym składająca petycję pozostała 
objęta ustawodawstwem w dziedzinie zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego 
zamieszkania (Niemcy) w trakcie pobierania przez nią jednocześnie holenderskiego 
i niemieckiego świadczenia dla osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela.
Zważywszy na to, że składająca petycję nigdy nie podlegała ustawodawstwu holenderskiemu 
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, nie uzyskała ona uprawnień emerytalnych 
w Holandii, na podstawie których mogłaby otrzymywać emeryturę po ukończeniu 65. roku 
życia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kilkakrotnie orzekał, że art. 48 TFUE (dawny 
art. 42 Traktatu WE), który jest podstawą rozporządzenia (WE) nr 883/2004, nie dotyczy 
istotnych i proceduralnych różnic między systemami zabezpieczenia społecznego 
w poszczególnych państwach członkowskich, a tym samym między prawami osób w nich 
ubezpieczonych. Art. 48 TFUE nie gwarantuje we wszystkich przypadkach neutralności 
kwestii przenoszenia działalności zawodowej lub zmiany miejsca zamieszkania w stosunku 
do systemu zabezpieczenia społecznego. Istotne jest to, by dana osoba nie znalazła się w 
niekorzystnej sytuacji w porównaniu z obywatelami państwa członkowskiego, w którym 
prowadzi ona swoją działalność zawodową lub do którego się przeprowadziła (sprawy C-3/08 
Leyman, C-393/99 i C-394/99, Hervein).

Składająca petycję może pobierać świadczenie przysługujące osobom pozostałym przy życiu 
po śmierci żywiciela na takich samych warunkach co inni obywatele Holandii znajdujący się 
w takiej samej sytuacji. Ponadto warunki objęcia systemem emerytalnym określone w ustawie 
ogólnej o emeryturach obowiązują zarówno obywateli holenderskich, jak i cudzoziemców.

Na mocy holenderskiej ustawy ogólnej o emeryturach małżonkowie otrzymali w dniu 
2 sierpnia 1989 r. niezależne zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia. Z petycji wynika, że 



CM\853718PL.doc 3/3 PE456.736v01-00

PL

składająca petycję została wdową w 1989 r. Na mocy postanowienia przejściowego 
w załączniku VI do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 przewidziano ubezpieczenie 
dobrowolne małżonka pracownika, który już wcześniej podlegał obowiązkowemu systemowi 
zabezpieczenia społecznego i który mieszka w innym państwie członkowskim niż Holandia, 
pod warunkiem, że pracownik podlegał takiemu systemowi w dniu 2 sierpnia 1989 r. 
Ubezpieczenie dobrowolne nadal obowiązuje po zakończeniu okresu obowiązkowego 
ubezpieczenia pracownika w wyniku jego śmierci, lecz w każdym wypadku ustaje z dniem 
ukończenia 65. roku życia przez osobę mającą ubezpieczenie dobrowolne. Z petycji nie 
wynika, że składająca petycję skorzystała z opcji ubezpieczenia dobrowolnego, na podstawie 
którego mogłaby być ubezpieczona w Holandii jako małżonka pracownika przygranicznego.

Wnioski

Na podstawie dostarczonych informacji Komisja nie stwierdza naruszenia rozporządzeń UE 
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ponieważ holenderska 
ustawa ogólna dotycząca osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela została 
zastosowana w taki sam sposób, jak zostałaby zastosowana wobec obywateli Holandii.


