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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0356/2010, którą złożył Vasile Stoica (najwyraźniej Niemcy) w
sprawie niestosowania przez niemieckie organy emerytalno-rentowe 
przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania 
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich 
rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że odpowiednie niemieckie organy emerytalno-rentowe nie 
stosują przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71, ponieważ jego działalność 
zawodowa w Rumunii nie jest uwzględniana we właściwy sposób. Składający petycję, który 
odwoływał się już bezskutecznie do władz niemieckich, w tym do niemieckiej kanclerz, 
uważa, że stanowi to przejaw poważnego lekceważenia jego praw wynikających z 
prawodawstwa UE, i dlatego wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 2 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji na mocy art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Informacje przekazane przez składającego petycję w złożonej petycji oraz w uzupełnieniu, 
które dostarczył po odnośnym wezwaniu wystosowanym przez przewodniczącego Komisji 
Petycji, nie dają Komisji wystarczającego obrazu wydarzeń, które stały się podstawą do 
napisania przedmiotowej petycji. Składający petycję skarży się jedynie, że władze niemieckie 
błędnie obliczyły jego świadczenie emerytalne, a okresy ubezpieczenia w Niemczech i w 
Rumunii powinny były zostać zsumowane. Następnie powołuje się on na pewne 
postanowienia dwustronnej niemiecko-rumuńskiej konwencji w sprawie zabezpieczenia 
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społecznego oraz prawodawstwo UE w dziedzinie koordynacji zabezpieczenia społecznego 
(rozporządzenie (EWG) nr 1408/71, rozporządzenie (EWG) nr 574/72, a od dnia 1 maja 
2010 r. rozporządzenie (WE) nr 883/2004 oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009). Wydaje 
się, że nie wszystkie z nich odnoszą się do przypadku składającego petycję. Składający 
petycję nie przekazuje jednak żadnych informacji szczegółowych na temat dokładnej treści 
rzekomo błędnej decyzji władz niemieckich w sprawie jego świadczenia emerytalnego oraz 
okresów ubezpieczenia, które, w jego mniemaniu, władze niemieckie powinny były wziąć 
pod uwagę. Przy braku szczegółowych danych w tym zakresie Komisja nie jest w stanie 
sformułować żadnych uwag dotyczących istoty sprawy składającego petycję.

Komisja pragnie jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (do 
1 maja 2010 r. zgodnie z art. 45 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71) władze niemieckie 
miały obowiązek uwzględnić okresy ubezpieczenia emerytalnego spełnione w innym 
państwie członkowskim (w odniesieniu do Rumunii nawet wówczas, gdy zostały spełnione 
przed przystąpieniem w dniu 1 stycznia 2007 r.), o ile na mocy niemieckiego ustawodawstwa 
jest to konieczne dla „nabycia, zachowania lub odzyskania prawa do świadczeń”. Co więcej, 
okresy ubezpieczenia spełnione w innym państwie członkowskim uwzględnia się przy 
obliczaniu minimalnego okresu ubezpieczenia wymaganego zgodnie z niemieckim 
ustawodawstwem do nabycia prawa do świadczenia emerytalnego w Niemczech. Jednak 
sumowanie okresów ubezpieczenia odnosi się tylko do „nabycia (...) prawa do świadczeń”. 
Nie ma ono bezpośredniego związku z obliczaniem kwoty świadczenia emerytalnego w 
Niemczech. W istocie składki na ubezpieczenie emerytalne opłacane w jednym państwie 
członkowskim (Rumunia) nie są w żaden sposób „przenoszone” do innego państwa 
członkowskiego (Niemcy), a tym samym nie uzupełniają tamtejszego świadczenia 
emerytalnego. Zamiast tego osoba, która ukończyła okresy ubezpieczenia emerytalnego (w 
wymiarze co najmniej jednego roku) w dwóch państwach członkowskich lub większej ich 
liczbie, otrzyma świadczenie emerytalne ze wszystkich tych państw członkowskich obliczone 
w pierwszej kolejności w oparciu o składki zapłacone w trakcie okresów ubezpieczenia w 
tych państwach, jeżeli spełnione zostały pozostałe warunki wynikające z ustawodawstwa 
krajowego i uwzględniające odnośne przepisy UE (zobacz art. 52 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004, a do dnia 1 maja 2010 r. art. 46 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71).

Ponieważ zatem sumowanie okresów ubezpieczenia nie ma bezpośredniego wpływu na 
konkretną kwotę świadczenia emerytalnego przyznanego przez organ krajowy, to mając na 
uwadze, że składający petycję skarży się właśnie na błędną kalkulację wynikającą z 
niezsumowania okresów ubezpieczenia, wydaje się raczej mało prawdopodobne, by, jak 
utrzymuje składający petycję, władze niemieckie niewłaściwie stosowały prawo UE.

Wreszcie, jeżeli chodzi o naruszenie dwustronnej niemiecko-rumuńskiej konwencji w sprawie 
zabezpieczenia społecznego, na które skarży się składający petycję, Komisja nie może 
sformułować uwag, ponieważ do jej kompetencji nie należy nadzór nad stosowaniem 
dwustronnych konwencji publicznego prawa międzynarodowego zawieranych przez państwa 
członkowskie.

Biorąc pod uwagę, że składający petycję nie podaje wystarczających szczegółów związanych 
z jego przypadkiem wydarzeń, które stały się podstawą do napisania przedmiotowej petycji, 
Komisja nie może sformułować dalszych uwag dotyczących istoty tej sprawy.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 6 września 2011 r.

W dalszej kolejności składający petycję złożył zarówno kwestionowaną przez siebie decyzję 
w sprawie świadczenia emerytalnego, jak i decyzję, na mocy której jego odwołanie 
administracyjne od decyzji w sprawie emerytury zostało odrzucone.

Jeżeli chodzi o ponownie wysuwane przez składającego petycję twierdzenie, iż nie jest 
przestrzegana dwustronna niemiecko-rumuńska konwencja w sprawie zabezpieczenia 
społecznego, Komisja odnosi się do swojego wcześniejszego komunikatu, w którym 
wskazała, że do jej kompetencji nie należy nadzór nad stosowaniem dwustronnych konwencji 
prawa międzynarodowego publicznego zawieranych przez państwa członkowskie.

Następnie składający petycję utrzymuje, że okresy ubezpieczenia spełnione przez niego w 
Niemczech i w Rumunii nie zostały poprawnie zsumowane przez niemiecką instytucję 
właściwą. W tym kontekście Komisja pragnie odnieść się do swojego wcześniejszego 
komunikatu, w którym szczegółowo opisała, iż sumowanie okresów zgodnie z unijnymi 
przepisami w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego oznacza tylko, że okresy 
spełnione w innym państwie członkowskim należy uwzględnić przy obliczaniu minimalnego 
okresu ubezpieczenia wymaganego na mocy prawa państwa członkowskiego do nabycia 
prawa do świadczenia emerytalnego w tymże państwie członkowskim. Nie mają one 
bezpośredniego znaczenia w kontekście obliczana kwoty świadczenia emerytalnego w tym 
państwie członkowskim. Jak wyraźnie zaznaczono w decyzji, na mocy której odrzucono 
odwołanie administracyjne składającego petycję, składający petycję spełnił minimalny okres 
ubezpieczenia wymagany na mocy prawa niemieckiego do nabycia prawa do niemieckiego 
świadczenia emerytalnego w oparciu o okresy spełnione przez niego w samych Niemczech. 
Dlatego w przypadku składającego petycję nie było niezbędne sumowanie jego niemieckich i 
rumuńskich okresów ubezpieczenia. W każdym razie Komisja pragnie powtórzyć, że wbrew 
temu, co utrzymuje składający petycję, sumowanie okresów nie oznacza, że okresy spełnione 
w innym państwie członkowskim muszą być uwzględnione przy obliczaniu świadczenia 
emerytalnego. W tym kontekście decyzje krajowe są zatem zgodne z prawem Unii 
Europejskiej.

Jeżeli chodzi o dalsze twierdzenia składającego petycję, zgodnie z którymi instytucja 
właściwa do spraw ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech powinna była uwzględnić 
niektóre okresy spełnione przez niego w tym kraju (okres uczęszczania do szkoły zawodowej, 
okres, w którym ubiegał się on o azyl), Komisja pragnie zaznaczyć, że prawo Unii 
Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego przewiduje koordynację, nie zaś 
harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Prawo Unii Europejskiej nie ogranicza 
uprawnień państw członkowskich w zakresie organizacji własnych systemów zabezpieczenia 
społecznego, a wobec braku harmonizacji na szczeblu UE to w przepisach każdego z państw 
członkowskich określa się warunki przyznawania świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres, na jaki się je przyznaje. Wynika z tego, że 
uznawanie okresów ubezpieczenia (rzekomo) spełnionych w innym państwie członkowskim 
przez instytucje danego państwa członkowskiego regulowane jest wyłącznie 
ustawodawstwem tegoż państwa członkowskiego. Dlatego Komisja nie może formułować 
uwag na temat takich kwestii, ponieważ nie wchodzi to w zakres jej kompetencji określonych 
na mocy prawa Unii Europejskiej.
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Na koniec składający petycję ponownie odnosi się do pewnych ustaleń praktycznych 
wprowadzonych przez Deutsche Rentenversicherung Bund w odniesieniu do emerytów, 
którzy są też uprawnieni do rumuńskiego świadczenia emerytalnego. Na podstawie 
przedłożonych przez składającego petycję dokumentów i opisów tych ustaleń praktycznych 
Komisja stwierdza, że stan rzeczy zarówno przed, jak i po wprowadzeniu owych ustaleń jest 
zgodny z prawem Unii Europejskiej w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Jednak aby lepiej zrozumieć rzeczone ustalenia praktyczne oraz szczegółowe 
przesłanki, które doprowadziły Deutsche Rentenversicherung Bund do ich przyjęcia, Komisja 
przekaże przedłożone przez składającego petycję dokumenty władzom niemieckim i zwróci 
się do nich o dalsze informacje na temat owych ustaleń, a także ich znaczenia w omawianym 
przypadku. Komisja przedstawi Komisji Petycji kolejny komunikat, kiedy uzyska te 
informacje.

Na koniec Komisja pragnie zwrócić uwagę Komisji Petycji na fakt, że z dokumentów 
przedstawionych przez składającego petycję jasno wynika, iż zakwestionował on decyzję w 
sprawie emerytury przed właściwym niemieckim sądem socjalnym. Wydaje się, że 
postępowanie przed sądem nadal się toczy.

Wnioski

Dodatkowe dokumenty przedłożone przez składającego petycję nie wskazują na stan rzeczy, 
który byłby sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Komisja skontaktuje się jednak z 
władzami niemieckimi, aby uzyskać pewne wyjaśnienia na temat ustaleń praktycznych 
wprowadzonych przez Deutsche Rentenversicherung Bund w odniesieniu do emerytów, 
którzy są też uprawnieni do rumuńskiego świadczenia emerytalnego. Komisja przedstawi 
Komisji Petycji kolejny komunikat, kiedy uzyska te wyjaśnienia.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV II), otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Władze niemieckie przekazały Komisji wymagane informacje dotyczące praktycznych 
ustaleń wspomnianych przez składającego petycję oraz ich znaczenia dla omawianego 
przypadku.

Władze niemieckie wyjaśniają, że ustalenia praktyczne zostały uzgodnione pomiędzy 
ustawowymi instytucjami do spraw ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech (zgrupowanymi 
w ramach Deutsche Rentenversicherung) a szeregiem podmiotów zajmujących się 
ubezpieczeniami emerytalnymi. Dotyczyły one tych przypadków, w których osoby 
uprawnione do niemieckich świadczeń emerytalnych na mocy niemieckiej ustawy o rentach i 
emeryturach zagranicznych (Fremdrentengesetz) w odniesieniu do okresów składkowych 
spełnionych w Rumunii wystąpiły o odroczenie przyznania świadczeń emerytalnych odnośnie 
do tych okresów lub zrzekły się takich rumuńskich emerytur. Ustalenia praktyczne 
przewidywały, że niemieckie instytucje do spraw ubezpieczeń emerytalnych nie będą 
stosowały § 31 ustawy o rentach i emeryturach zagranicznych, zgodnie z którym emerytura 
niemiecka w odniesieniu do okresów składkowych spełnionych w Rumunii była zmniejszana 
o emeryturę rumuńską odnośnie do tego samego okresu pod warunkiem, że zainteresowana 
osoba faktycznie wystąpiła o emeryturę rumuńską odnośnie do tego okresu, lecz w 
rzeczywistości nie uzyskała jeszcze uprawnień do tych rumuńskich świadczeń emerytalnych.
W związku z tym niemieckie instytucje do spraw ubezpieczeń emerytalnych wzięły na siebie 
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ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w uzyskaniu rumuńskich świadczeń 
emerytalnych odnośnie do okresów składkowych spełnionych w Rumunii, które uprawniają 
również do niemieckich świadczeń emerytalnych zgodnie z niemiecką ustawa o rentach i 
emeryturach zagranicznych.

Władze niemieckie wyjaśniają, że w następstwie wyroku wydanego przez niemiecki 
Bundessozialgericht (Federalny Sąd ds. Ubezpieczeń Społecznych) te praktyczne ustalenia 
nie są już stosowane. Wszelkie odliczenia na mocy § 31 ustawy o rentach i emeryturach 
zagranicznych mają miejsce jedynie pod warunkiem rzeczywistego otrzymania emerytury 
rumuńskiej (tym samym dodatkowy wymóg, zgodnie z którym dana osoba musiała faktycznie 
wystąpić o przyznanie świadczenia rumuńskiego, został zniesiony).

Co się tyczy składającego petycję, władze niemieckie wyjaśniają, że i tak nie miał on prawa 
do uznania jego okresów składkowych spełnionych w Rumunii jako okresów uwzględnianych 
przy obliczaniu świadczenia emerytalnego w Niemczech na mocy warunków określonych w 
ustawie o rentach i emeryturach zagranicznych. Ustawa ta przewiduje bowiem uznawanie 
niektórych okresów spełnionych poza Niemcami przez wysiedleńców (Vertriebene) oraz 
późnych przesiedleńców (Spätaussiedler) po drugiej wojnie światowej. Ponieważ składający 
petycję nie należy do żadnej z ww. dwóch grup, okresy spełnione przez niego w Rumunii nie 
są uwzględniane przy obliczaniu niemieckiego świadczenia emerytalnego, a jedynie przy 
obliczaniu świadczenia emerytalnego w Rumunii. W związku z tym § 31 ustawy o rentach i 
emeryturach zagranicznych nie miał nigdy zastosowania do składającego petycję, a ustalenia 
praktyczne nie miały w jego przypadku żadnego znaczenia.

Wprawdzie w pewnym momencie Deutsche Rentenversicherung Nordbayern powiadomiło 
składającego petycję, że przewiduje zastosowanie w jego przypadku § 31 ustawy o rentach i 
emeryturach zagranicznych, władze niemieckie odnotowały jednak, że ta błędna informacja 
została sprostowana w czasie postępowania sądowego toczącego się w sprawie składającego 
petycję i że na żadnym etapie nie dokonano odliczeń zgodnie § 31 ww. ustawy.

Wnioski

W związku z powyższym Komisja stwierdza, że przy przyznawaniu składającemu petycję 
niemieckiego świadczenia emerytalnego władze niemieckie – a dokładniej Deutsche 
Rentenversicherung Nordbayern – postąpiły zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.


