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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1815/2009, którą złożył Michel Berny (Belgia) w sprawie różnic w 
traktowaniu przechodzących na emeryturę obywateli Unii Europejskiej, 
którzy pracowali w więcej niż jednym państwie członkowskim

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Belgii mieszkający we Francji, który pracował w Belgii, Francji 
oraz Stanach Zjednoczonych, wskazuje, że władze francuskie podczas obliczania wysokości 
świadczeń emerytalnych biorą pod uwagę jedynie okres przepracowany w Belgii (18 lat) oraz 
Francji (9 lat), nie chcąc uznać także okresu przepracowanego w Stanach Zjednoczonych (16 
lat). Zdaniem składającego petycję sytuacja ta jest spowodowana tym, że w myśl 
rozporządzenia nr 1408/71/WE zastosowanie umów dwustronnych dotyczących 
zabezpieczenia społecznego sprawia, że nie można już zastosować prawodawstwa 
wspólnotowego. Składający petycję odwołuje się również do wyroku Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-55/00, w którym ogłoszono, że w myśl zasady o 
równym traktowaniu umowa dwustronna dotycząca zabezpieczenia społecznego zawarta 
przez państwo członkowskie z krajem trzecim odnosi się do wszystkich obywateli UE. Uważa 
więc swoją sytuację za przykład dyskryminacji, twierdząc, że obywatele UE, którzy 
pracowali w dwóch państwach członkowskich lub w jednym państwie członkowskim i 
jednym kraju trzecim są traktowani lepiej niż osoby, które pracowały w trzech krajach (w 
przypadku zawarcia umów dwustronnych).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.
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Komisja zaznacza przede wszystkim, że w rozporządzeniu nr 883/2004 przewidziano jedynie 
sumowanie okresów spełnionych na podstawie ustawodawstw państw członkowskich. Nie jest 
zatem możliwe sumowanie także okresów spełnionych na podstawie ustawodawstwa państwa 
trzeciego, w tym wypadku Stanów Zjednoczonych, na mocy tego rozporządzenia.

Składający petycję jest zdania, że orzecznictwo w sprawie Gottardo mogłoby w sposób ogólny 
zobowiązywać państwa członkowskie do uwzględniania, w ramach rozporządzenia nr 1408/71 
(zmienionego rozporządzeniem nr 883/2004), okresów ubezpieczenia spełnionych w państwach 
trzecich w celu obliczania wysokości emerytur (zasady sumowania i wyliczania 
proporcjonalnego).

Komisja podkreśla, że w wyroku w sprawie Gottardo z dnia 15 stycznia 2002 r. nie 
wprowadzono w żadnym wypadku tego rodzaju ogólnego zobowiązania, lecz ograniczono się 
jedynie do przestrzegania zasady równego traktowania. Z wyroku tego wynika bowiem, że 
przywileje dotyczące emerytur, z jakich korzystają obywatele danego państwa członkowskiego 
na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym zawartej z państwem trzecim, są z zasady 
przyznawane również pracownikom będącym obywatelami innych państw członkowskich, 
znajdującym się pod względem obiektywnym w takiej samej sytuacji. Jest to zgodne z zasadą 
równego traktowania i niedyskryminacji pracowników pochodzących z innych państw 
członkowskich, którzy skorzystali z prawa do swobodnego przepływu na mocy art. 45 TFUE, w 
porównaniu z pracownikami krajowymi.

Środki regulacyjne podjęte przez władze francuskie (okólnik nr 2003/4 z dnia 17 stycznia 
2003 r.) są zgodne ze wskazaniami wspomnianego orzecznictwa w sprawie Gottardo.

Niemniej, jak stwierdzono wyżej, stosowanie orzecznictwa w sprawie Gottardo nie oznacza, że 
osoby zainteresowane mogą ogólnie rościć sobie prawo do uwzględnienia ich uprawnień 
nabytych w państwach trzecich (na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i umowy 
dwustronnej). Stanowisko to zostało wielokrotnie potwierdzone przez Trybunał w wyrokach 
poprzedzających wyrok w sprawie Gottardo: „instytucje ubezpieczeń społecznych państw 
członkowskich nie są zobowiązane do uwzględniania, w celu stworzenia prawa do świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego, okresów ubezpieczenia przebytych w państwach trzecich” (wyrok z 
dnia 16 listopada 1972 r., Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, Zb.Orz. s. 1141; zob. również 
wyrok z dnia 10 marca 1977 r., Kaucic, 75/76, Zb.Orz. s. 495). W sprawie Borowitz (wyrok z 
dnia 5 lipca 1988 r., 21/87 Zb.Orz. s. 3715), Trybunał podkreśla, że „takie okresy podlegające 
ustawodawstwu państwa trzeciego, nie stają się – tylko dlatego, że zostały uwzględnione przez 
instytucję niemiecką zgodnie z umową dwustronną zawartą przez Republikę Federalną Niemiec 
– okresami podlegającymi ustawodawstwu państw członkowskich w rozumieniu art. 46 
rozporządzenia. Żaden przepis nie zmusza zatem instytucji innych państw członkowskich do 
uwzględniania tych okresów przy obliczeniach zgodnie z art. 46, a ich uwzględnienie przez 
instytucje niemieckie nie powoduje zwiększenia zobowiązań innych państw”.

Z uwagi na powyższe orzecznictwo i wobec braku specjalnego przepisu w rozporządzeniach 
europejskich w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w obecnym stanie 
prawa nie wydaje się możliwe uwzględnienie całego okresu pracy wykonywanej za granicą – we 
Francji i jednym bądź kilku państwach członkowskich oraz jednym bądź kilku państwach 
trzecich – przy obliczaniu wysokości francuskiej emerytury. Sytuacja ta jest zgodna z 
przepisami niezależnie od tego, czy osoba zainteresowana jest Francuzem, czy obywatelem UE.
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Wysokość emerytury składającego petycję (bądź Francuza znajdującego się w tej samej 
sytuacji) jest zatem określana w następujący sposób:
– okresy spełnione w ramach ogólnego systemu francuskiego (9 lat) i amerykańskiego systemu 
emerytalnego (16 lat) są sumowane na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym z dnia 2 
marca 1987 r. zawartej między Francją a Stanami Zjednoczonymi;
– okresy spełnione we Francji (9 lat) i w Belgii (18 lat) są sumowane bez dodawania okresów 
przepracowanych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ umowa francusko-amerykańska nie 
pozwala na uwzględnienie okresów spełnionych w Belgii. Podobnie rozporządzenia europejskie 
nie pozwalają na sumowanie okresów spełnionych w Stanach Zjednoczonych z okresami 
spełnionymi w jednym lub kilku państwach członkowskich.

W związku z tym należy stwierdzić, że Francja przestrzega zasady niedyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową w odniesieniu do umów dwustronnych, zgodnie z 
wyrokiem Trybunału w sprawie Gottardo. W wymienionym orzecznictwie ograniczono się 
jedynie do zakazu dyskryminacji, nie nakładając na państwa członkowskie obowiązku 
uwzględniania uprawnień nabytych w państwach trzecich na podstawie koordynacji uregulowań 
i umów dwustronnych. Sytuacja, w jakiej znalazł się składający petycję, świadczy o 
ograniczeniach europejskiej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wnioski

W związku z powyższym Komisja nie jest w stanie podjąć interwencji na rzecz składającego 
petycję.


