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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0967/2010, którą złożył A.S. (Niemcy) w sprawie niewypłacania mu 
przez rumuńskie organy emerytalne jego emerytury w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który w latach 1955–1982 był zatrudniony w Rumunii, jest obecnie 
obywatelem Niemiec i tam mieszka na stałe. Skarży się on, że organy emerytalne w Rumunii 
odrzuciły składane przez niego liczne wnioski o wypłatę emerytury przysługującej mu za 
stosowny okres zatrudnienia, motywując to tym, że odpowiedzialność w tej sprawie spoczywa 
na władzach niemieckich. Również niemiecki fundusz emerytalny składającego petycję dnia 
18 listopada 2008 r. wystosował pismo do funduszu rumuńskiego, w którym wzywa do 
odpowiednich działań w przedmiotowej sprawie zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników 
najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, rozporządzeniem Rady 
(EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie oraz umowy między Republiką Federalną Niemiec a 
Rumunią z dnia 8 kwietnia 2005 r. o zabezpieczeniu społecznym. Ponieważ władze 
rumuńskie nie ustosunkowały się do prośby składającego petycję, zwraca się on do 
Parlamentu Europejskiego o interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Ogólnie rzecz ujmując, na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego 
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przewiduje się koordynację, a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. 
Prawo Unii nie ogranicza uprawnień państw członkowskich w zakresie organizowania 
własnych systemów zabezpieczenia społecznego, a wobec braku harmonizacji na szczeblu UE 
to w przepisach każdego z państw członkowskich określa się warunki udzielania świadczeń z 
tytułu zabezpieczenia społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres ich udzielania. Jednak 
wykonując takie uprawnienia, państwa członkowskie muszą postępować zgodnie z prawem 
Unii, w szczególności z postanowieniami Traktatu dotyczącymi swobody przemieszczania się 
pracowników, a także prawa każdego obywatela Unii Europejskiej do swobodnego 
przemieszczania się i zamieszkiwania na terytorium państw członkowskich, oraz zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 określającym wspólne przepisy i zasady, których 
wszystkie organy krajowe muszą przestrzegać, stosując prawo krajowe. Przepisy te mają na 
celu zapewnienie, że zastosowane ustawodawstwo krajowe nie naruszy podstawowych zasad 
równości oraz niedyskryminacji.

Służby Komisji skontaktowały się z władzami rumuńskimi w celu dalszego wyjaśnienia tej 
sprawy. W piśmie z dnia 29 marca 2011 r. rumuński Krajowy Zakład Rent i Emerytur, 
instytucja łącznikowa w dziedzinie rent i emerytur, poinformował Komisję, że rumuńska 
instytucja właściwa, Terytorialny Zakład Rent i Emerytur w Temeszu, ustaliła decyzją nr 
270616 z dnia 23.9.2010 r. uprawnienia składającego petycję do emerytury w ramach 
rumuńskiego państwowego systemu emerytur od dnia 8.8.2008 r. oraz że emerytura z 
Rumunii jest wypłacana na konto składającego petycję od grudnia 2010 r. Zgodnie z 
informacjami otrzymanymi od rumuńskiej instytucji właściwej podstawą do obliczenia 
emerytury są lata spędzone przez składającego petycję w Rumunii (24 lata i 8 miesięcy) oraz 
w Niemczech (9 lat i 8 miesięcy). W oparciu o informacje otrzymane od władz rumuńskich 
Komisja uznaje, że prawo UE w przedmiotowej dziedzinie zastosowano w następujący 
sposób: składający petycję złożył wniosek o przyznanie emerytury do instytucji właściwej dla 
jego miejsca zamieszkania, zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 987/2009, czyli 
do właściwej niemieckiej instytucji emerytalnej. Zgodnie z art. 47 rozporządzenia (WE) nr 
987/2009 właściwa niemiecka instytucja emerytalna (jako instytucja łącznikowa) rozpatrzyła 
wniosek składającego petycję, co, zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 987/2009, 
wiąże się ze współpracą z instytucjami innych przedmiotowych państw członkowskich w 
zakresie wymiany danych, informowania o decyzjach oraz niezbędnych działań. W 
omawianej sprawie skontaktowano się z rumuńską instytucją właściwą, która wydała również 
rumuńską decyzję emerytalną. 

Zgodnie z art. 52 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 składający petycję otrzymuje z Rumunii 
emeryturę w postaci świadczenia proporcjonalnego, przy czym początkowo ustalono kwotę 
teoretyczną według zasady, zgodnie z którą wszystkie okresy ubezpieczenia składającego 
petycję w Niemczech i Rumunii zostały dodane, tak jakby wszystkie zostały ukończone w 
Rumunii, a następnie ustalono rzeczywistą kwotę poprzez zastosowanie do kwoty 
teoretycznej stosunku długości okresów ubezpieczenia ukończonych w Rumunii do 
całkowitej długości okresów ubezpieczenia ukończonych w Niemczech i Rumunii. 

Zgodnie z art. 52 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 kwota emerytury obliczana jest zgodnie z 
ustawodawstwem poszczególnych państw członkowskich.

Na mocy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i art. 48 TFUE emerytura z Rumunii jest 
przekazywana na konto bankowe składającego petycję.
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W oparciu o powyższe informacje Komisja nie mogła stwierdzić żadnego naruszenia prawa 
UE.


