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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycji 0416/2008, którą złożył Gábor Somorjai (Węgry), w sprawie 
niewłaściwego wdrożenia na Węgrzech wspólnotowego prawodawstwa 
z zakresu opieki społecznej i zatrudnienia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że ustawodawstwo węgierskie nie jest zgodne 
z prawodawstwem europejskim (z dyrektywą 1408/71), podając jako przykład uprawnienia 
emerytalne, które zdobył na Węgrzech i za granicą. Składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działania w celu zagwarantowania, że Węgry wypełnią 
wszystkie zobowiązania wynikające z traktatu WE oraz podejmą wszelkie konieczne środki 
celem dostosowania wspomnianego ustawodawstwa do prawodawstwa Wspólnoty.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję jest obywatelem węgierskim, który przed przystąpieniem Węgier do UE 
pracował w Niemczech. Podczas zatrudnienia w Niemczech był obowiązkowo ubezpieczony 
w węgierskim systemie zabezpieczenia społecznego, ponieważ zgodnie z węgierskim 
ustawodawstwem jego zatrudnienie (i ubezpieczenie) za granicą nie było uwzględnione. 
W rezultacie w tamtym okresie był on równocześnie ubezpieczony w dwóch systemach 
zabezpieczenia społecznego – węgierskim i niemieckim.
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Składający petycję twierdzi, że węgierskie ustawodawstwo narusza art. 12 i 13 
rozporządzenia nr 1408/71 oraz że sposób wyliczania węgierskiej proporcjonalnej emerytury 
jest niekorzystny dla pracowników migrujących.

II. Uwagi Komisji 

Przepisy wspólnotowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego przewidują koordynację, 
a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie może w sposób dowolny określić szczegóły funkcjonowania jego systemów 
zabezpieczenia społecznego, w tym gwarantowane świadczenia, warunki kwalifikowalności, 
sposób wyliczania tych świadczeń oraz ilości wpłat, które należy wnieść. Do państw 
członkowskich należy również ustanowienie procedur, na podstawie których świadczenia są 
gwarantowane, takich jak ograniczenia czasowe przy podejmowaniu decyzji o zasadności 
ubiegania się o świadczenie. Przepisy Wspólnoty, w szczególności rozporządzenie (EWG) 
nr 1408/711, ustanawia wspólne przepisy i zasady, których muszą przestrzegać wszystkie 
władze państwowe podczas stosowania prawa krajowego. Przepisy te gwarantują, że podczas 
stosowania różnych ustawodawstw krajowych przestrzega się podstawowych zasad równego 
traktowania i niedyskryminacji. Tym samym zapewnia się to, że stosowanie różnych 
ustawodawstw krajowych nie wywiera negatywnego wpływu na osoby korzystające z prawa 
do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej.

Zgodnie z jedną z najważniejszych zasad koordynacji ubezpieczenia społecznego osoba 
podlega wyłącznie ustawodawstwu jednego państwa członkowskiego (art. 13 ust. 1 
rozporządzenia nr 1408/71) – zazwyczaj ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym 
dana osoba jest zatrudniona (art. 13 ust. 2 lit. a)).

Jednakże skarga składającego petycję dotyczy okresu poprzedzającego przystąpienie Węgier 
do UE. Z zasady prawo wspólnotowe w zakresie koordynacji ubezpieczenia społecznego nie 
działa wstecz. Jedynym wyjątkiem jest art. 94 ust. 2 rozporządzenia nr 1408/7, który stanowi, 
iż każdy okres ubezpieczenia, jak również, w odpowiednim przypadku, każdy okres 
zatrudnienia lub zamieszkania ukończony zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich 
przed datą wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia jest uwzględniany dla celów 
ustalenia praw do świadczeń, na podstawie przepisów przedmiotowego rozporządzenia. 

Wynika z tego, iż zasada stosowania jednego ustawodawstwa nie działa wstecz, a zatem nie 
ma zastosowania do okresu poprzedzającego przystąpienie Węgier do UE.

Dlatego fakt, iż składający petycję podlegał zarówno ustawodawstwu węgierskiemu, jak 
i niemieckiemu w czasie, gdy był zatrudniony w Niemczech przed przystąpieniem Węgier do 
UE, nie jest niezgodny z prawem wspólnotowym.

W odniesieniu do sposobu wyliczania proporcjonalnej emerytury przez węgierskie 
                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania 

systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we 
Wspólnocie, Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2, rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 
nr 1992/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., Dz.U. L 392 z 30.12.2006, s.1.
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towarzystwo emerytalne, z zasady węgierskie towarzystwo powinno uwzględnić wszystkie 
okresy ubezpieczenia ukończone przez składającego petycję na mocy ustawodawstw 
wszystkich państw członkowskich, aby wyliczyć teoretyczną wysokość emerytury, 
a następnie pomnożyć teoretyczną wysokość emerytury przez ułamek odpowiadający liczbie 
węgierskich okresów ubezpieczenia. Komisja nie może jednak odnieść się do tej kwestii 
w sposób szczegółowy, zanim nie przeanalizuje dokładnego rozliczenia w decyzji dotyczącej 
emerytury. Dlatego Komisja sugeruje, aby składający petycję skontaktował się bezpośrednio 
z właściwymi służbami Komisji i przedłożył kopię odpowiednich dokumentów.

III. Podsumowanie

Ponieważ skarga dotycząca jednoczesnego obowiązywania dwóch ustawodawstw w zakresie 
ubezpieczenia społecznego odnosi się do okresu poprzedzającego przystąpienie Węgier do 
UE, prawo wspólnotowe nie miało wówczas zastosowania na Węgrzech i dlatego nie może 
stanowić naruszenia wspólnotowych przepisów w zakresie koordynacji ubezpieczenia 
społecznego.

Jeśli chodzi o sposób wyliczania proporcjonalnej emerytury przez węgierskie towarzystwo 
emerytalne, Komisja nie może odnieść się do tej kwestii, nie mając wiedzy o szczegółach, 
zwłaszcza na temat dokładnego rozliczenia w decyzji dotyczącej emerytury. Komisja 
skontaktuje się z władzami węgierskimi, aby zbadać tę kwestię, i będzie informować 
Parlament o dalszym przebiegu sprawy.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Notatka objaśniająca Komisji Europejskiej

Pierwotny tekst petycji nie zawierał jasnych informacji na temat okoliczności sprawy, 
np. informacji o państwie członkowskim, w którym pracował składający petycję po 
opuszczeniu Węgier. W oparciu o wskazówki zawarte w tekście petycji założono, że 
składający petycję pracował w Niemczech, jednak po konsultacjach z właściwymi władzami 
węgierskimi okazało się, że miejscem pracy skarżącego była Austria. Znalazło to 
odzwierciedlenie w dodatkowej odpowiedzi Komisji z dnia 1 września 2009 r. Z prawnego 
punktu widzenia nie jest jednak istotne, w którym państwie członkowskim pracował 
składający petycję, ponieważ sprawa odnosi się do metody obliczania wysokości świadczeń 
emerytalnych stosowanej przez władze węgierskie w przypadku osób, których okres 
ubezpieczenia częściowo pokrywa się z okresem ubezpieczenia w innym państwie 
członkowskim (bez względu na to, o które państwo członkowski chodzi).

Komisja skontaktowała się z węgierskimi organami właściwymi do spraw ubezpieczeń 
emerytalnych i zwróciła się do nich o dostarczenie uwag dotyczących sprawy składającego 
petycję, w szczególności w odniesieniu do metody obliczenia wysokości jego emerytury. 
W przekazanym wyjaśnieniu organy te poinformowały, że podczas obliczania wysokości 
emerytury składającego petycję zastosowano dwie metody obliczeń – jedna z nich uwzględnia 
pokrywający się okres ubezpieczenia węgierskiego, a druga okresy ubezpieczenia za granicą 
– celem zagwarantowania, że emeryt nie utraci przysługujących mu praw. Okazało się jednak, 
że najkorzystniejsza dla emeryta jest metoda obliczeń uwzględniająca wyłącznie okresy 
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ubezpieczenia w kraju zgodnie z art. 46 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1408/71. W rezultacie 
składającemu petycję przyznano tę najwyższą sumę. 

Podsumowanie

Skarga dotycząca zbieżności dwóch ustawodawstw z zakresu zabezpieczenia społecznego 
dotyczy okresu sprzed przystąpienia Węgier do UE i w związku z tym przepis dotyczący 
stosowania wyłącznie ustawodawstwa jednego państwa ustanowiony 
w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 1408/71 nie obowiązywał wówczas na Węgrzech. Oznacza 
to, że podczas obliczania wysokości emerytury wszystkie zachodzące na siebie okresy 
ubezpieczenia powinny być w pełni uwzględnione zarówno przez instytucje węgierskie, jak 
i austriackie.

Co się tyczy metody obliczenia wysokości emerytury zastosowanej przez instytucję 
węgierską, zgodnie z udzielonym wyjaśnieniem zastosowano kilka metod obliczeń i w myśl 
rozporządzenia nr 1408/71 wybrano tę najkorzystniejszą w celu przyznania składającemu 
petycję jak najwyższej emerytury.

W sprawie składającego petycję nie dopatrzono się zatem żadnego naruszenia prawa 
Wspólnoty.

5. Odpowiedź Komisji (REV. II) otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Komisja przeanalizowała dodatkowe informacje przekazane przez składającego petycję. 
W tym nowym materiale nie przedstawiono jednak żadnych nowych istotnych faktów 
w stosunku do początkowej petycji, a zatem nie zmienia on oceny zawartej w poprzednich 
komunikatach Komisji. 

Skarga dotycząca współistnienia dwóch systemów prawnych w zakresie zabezpieczenia 
społecznego dotyczy okresu przed przystąpieniem Węgier do UE. Zatem zasada stosowania 
tylko jednego systemu prawnego, określona w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 1408/71, nie 
obowiązywała w okresie, do którego odnosi się skarga. Oznacza to, że podczas obliczania 
wysokości emerytury wszystkie zachodzące na siebie okresy ubezpieczenia powinny zostać 
w pełni uwzględnione zarówno przez instytucje węgierskie, jak i austriackie.

Co się tyczy zastosowanej przez instytucję węgierską metody obliczania wysokości 
emerytury, zgodnie z udzielonym wyjaśnieniem zastosowano kilka metod obliczania i w myśl 
rozporządzenia nr 1408/71 wybrano najkorzystniejszą w celu przyznania składającemu 
petycję jak najwyższej emerytury.

W sprawie przedstawionej przez składającego petycję nie dopatrzono się zatem żadnego 
naruszenia prawa UE.


