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Dotyczy: Petycji 0749/2010, którą złożył Steven Gordon (Austria) w sprawie decyzji 
niemieckiego funduszu emerytalnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest Austriakiem i otrzymuje niemieckie świadczenie emerytalne. Wyraża 
on sprzeciw w związku z tym, że niemiecki fundusz emerytalny zmniejszył wysokość jego 
świadczenia emerytalnego o kwotę wypłacaną mu przez austriacki system ubezpieczenia 
zdrowotnego w związku z jego terapią przewlekłej żółtaczki typu C, prowadzoną w Austrii. 
Niemiecki fundusz emerytalny uznał tę terapię za prowadzoną w Niemczech i traktuje 
zakażenie żółtaczką typu C za chorobę zawodową. Składający petycję twierdzi, że jest to 
niesprawiedliwe i że państwo niemieckie, potrącając z jego emerytury koszty leczenia 
w Austrii, naruszyło suwerenność Austrii. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego 
o podjęcie działań.  

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 października 2010 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję mieszka w Austrii i pobiera niemiecką emeryturę. Austriacki urząd 
ds. ubezpieczeń od wypadków przy pracy i chorób zawodowych Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt (AUVA) wypłaca składającemu petycję świadczenie pieniężne 
w związku z żółtaczką typu C, którą składający petycję zaraził się podczas oddawania osocza 
krwi. Właściwy niemiecki zakład ubezpieczeń emerytalnych Deutsche Rentenversicherung 
Bund (DRV Bund) zmniejszył wysokość świadczenia wypłacanego składającemu petycję 
o kwotę wypłacaną mu przez AUVA. Składający petycję twierdzi, że zarażenie go żółtaczką 
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typu C nie możne być uważane za wypadek przy pracy oraz że DRV Bund, zmniejszając 
wysokość wypłacanego mu świadczenia o kwotę wypłacaną mu przez AUVA, naruszył 
suwerenność Austrii.

Prawo Unii Europejskiej w obszarze zabezpieczenia społecznego, a przede wszystkim 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego1, przewiduje jedynie koordynację, a nie harmonizację systemów zabezpieczenia 
społecznego w państwach członkowskich. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą 
swobodnie określać szczegóły własnych systemów zabezpieczenia społecznego. Dotyczy to 
również definicji tego, co stanowi wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. Według 
informacji dostępnych Komisji, na mocy austriackiego prawa świadczenia pieniężne 
wypłacane osobom, które zostały zarażone chorobą podczas oddawania krwi lub osocza, są 
uznawane za świadczenia z tytułu choroby zawodowej. W związku z tym to, że świadczenie 
wypłacane składającemu petycję przez AUVA jest uznawane przez DRV Bund za 
świadczenie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, nie jest sprzeczne 
z prawem Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę to, że świadczenie wypłacane składającemu petycję przez AUVA nie 
stanowi świadczenia z tytułu inwalidztwa, emerytury ani renty rodzinnej, jego kumulacja 
z emeryturą wypłacaną mu przez DRV Bund musi być uważana za przypadek „kumulacji 
świadczeń różnego rodzaju” (art. 53 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004). Zasady 
dotyczące sytuacji, w których występuje kumulacja świadczeń różnego rodzaju, określone 
w art. 53 ust. 3 i art. 55 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, nie ograniczają stosowania zasady 
krajowej, jak ta zastosowana przez DRV Bund, na mocy której wysokość świadczenia 
pieniężnego, będącego świadczeniem uzyskiwanym na mocy niemieckiego ustawodawstwa 
lub świadczeniem uzyskiwanym na mocy ustawodawstwa innego państwa członkowskiego, 
z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest potrącana z emerytury. Z kolei 
biorąc pod uwagę to, że w art. 55 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 określono 
szczegółowe zasady dokonywania tego typu potrąceń (świadczeń różnego rodzaju) z więcej 
niż jednego świadczenia (z tytułu niepełnosprawności, emerytury lub renty rodzinnej), jasno 
z tego wynika, że jeśli takie potrącenia są dokonywanie wyłącznie z jednego świadczenia 
(z tytułu niepełnosprawności, emerytury lub renty rodzinnej), nie jest to sprzeczne z prawem 
Unii Europejskiej.

Wnioski

Komisja jest zdania, że podjęta przez DRV Bund decyzja o potrącaniu kwoty równej 
wysokości świadczenia wypłacanego składającemu petycję przez AUVA nie jest sprzeczna 
z prawem Unii Europejskiej.

                                               
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 166 
z 30.4.2004, s. 1 (sprostowanie: Dz.U. L 200 z 7.6.2004, s. 1), zmienione rozporządzeniem 
Komisji (UE) nr 1244/2010 (Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 35).


