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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0688/2011, którą złożył Valeriu Costea (Rumunia) w sprawie 
obliczania rent i emerytur

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że przepracował w Rumunii prawie 22 lata, po czym w 2001 r. 
przeprowadził się do Hiszpanii; tam pracował do 2009 r., kiedy to zachorował i uzyskał 
orzeczenie o 55-procentowej niepełnosprawności. Krajowy fundusz świadczeń emerytalno-
rentowych w Rumunii nie uznał stopnia niepełnosprawności składającego petycję i odmawia 
mu wypłaty świadczeń publicznych z powodu niespełnionego warunku minimalnego 35-
letniego okresu składkowego do emerytury, wymaganego prawodawstwem rumuńskim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Ogólnie rzecz ujmując, na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego 
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 
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, gdzie określono prawa każdego obywatela Unii Europejskiej do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, oraz zgodnie z 
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rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 określającym wspólne przepisy i zasady, których muszą 
przestrzegać wszystkie organy krajowe, stosując prawo krajowe. Przepisy te mają na celu 
zapewnienie tego, by zastosowane ustawodawstwo krajowe nie naruszało podstawowych 
zasad równości oraz niedyskryminacji.

Jeżeli chodzi o emerytury, które są uregulowane w Rozdziale 5 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004, przepisy te można przedstawić w sposób następujący (w przypadku okresów 
ubezpieczenia lub zamieszkania krótszych niż jeden rok obowiązują inne zasady):

 W każdym państwie członkowskim, w którym dany obywatel był ubezpieczony, jego 
dokumenty ubezpieczeniowe są przechowywane aż do osiągnięcia przez tę osobę wieku 
emerytalnego. Innymi słowy opłacone składki nie są przekazywane do innego państwa 
członkowskiego, nie są też wypłacane tej osobie, nawet jeżeli nie jest już ona w tym kraju 
ubezpieczona.

 Każde państwo członkowskie, w którym dany obywatel był ubezpieczony, jest 
zobowiązane do wypłacenia tej osobie emerytury po osiągnięciu przez nią wieku 
emerytalnego. Jeśli np. dany obywatel pracował w trzech państwach członkowskich, 
otrzyma trzy oddzielne emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

 Emerytura ta zostanie obliczona zgodnie z dokumentami ubezpieczeniowymi tej osoby w 
każdym państwie członkowskim. Kwota otrzymana od każdego państwa członkowskiego 
będzie zależeć od długości okresu ubezpieczenia w każdym z państw.

Na mocy przepisów UE wymaga się, aby każde państwo członkowskie UE wzięło pod uwagę 
okresy ubezpieczenia obywateli w innych państwach, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia 
minimalnej liczby lat pracy wymaganych do otrzymania emerytury w tym państwie.

W związku z tym w odniesieniu do skargi składającego petycję należy zaznaczyć, że przy 
określaniu jego prawa do rumuńskiej emerytury należy uwzględnić zsumowane okresy 
zatrudnienia w Rumunii i Hiszpanii. Może się jednak zdarzyć, że po takim zsumowaniu okaże 
się, że minimalny okres zatrudnienia wymagany przez rumuńskie ustawodawstwo do 
otrzymywania emerytury nie został osiągnięty. W przedmiotowej sprawie, na podstawie 
informacji przekazanych przez właściwe władze rumuńskie w piśmie z dnia 18 czerwca 
2012 r. i po konsultacjach przeprowadzonych przez Komisję, ustalono, że nie został spełniony 
wymóg minimalnego 35-letniego okresu opłacania składek emerytalnych, który zapisany jest 
w ustawodawstwie rumuńskim. W sumie składający petycję opłacał składki w Hiszpanii i 
Rumunii przez około 31 lat.

Systemy rentowe państw członkowskich znacząco się różnią. Niemniej jednak w wielu 
państwach członkowskich wysokość rent inwalidzkich oblicza się podobnie jak wysokość 
emerytur, tj. kwota renty inwalidzkiej zależy od długości okresów ubezpieczenia. Ten rodzaj 
systemu obowiązuje w Rumunii (art. 44–46 rozporządzenia (WE) nr 883/2004). 

W odniesieniu do skargi składającego petycję dotyczącej nieuznawania przez władze 
rumuńskie stopnia niepełnosprawności przyznanego w Hiszpanii należy zauważyć, że stopień 
ten ustala się na mocy ustawodawstwa krajowego, zaś między kryteriami krajowymi 
występują istotne rozbieżności. Tylko w kilku szczególnych przypadkach decyzja jednej 
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instytucji byłaby wiążąca dla instytucji wszystkich pozostałych zainteresowanych państw. Są 
to przypadki, w których występuje zgodność między ustawodawstwami odnośnych państw 
członkowskich w kwestii warunków dotyczących stopnia niepełnosprawności, określonych w 
załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Taka zgodność nie występuje w 
przypadku ustawodawstwa hiszpańskiego i rumuńskiego. A zatem właściwe władze 
rumuńskie nie są zobligowane do uznania stopnia niepełnosprawności przyznanego 
składającemu petycję przez władze hiszpańskie. 

Więcej informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można 
znaleźć:

 na stronie internetowej Komisji http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=pl;
 w publikacji „Przepisy UE w zakresie zabezpieczenia społecznego – Twoje prawa w 

innych państwach Unii Europejskiej – Wydanie uaktualnione 2010”, dostępnej pod 
adresem:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pl&pubId=486&visible=1

 zapoznając się z ulotką na temat koordynacji uprawnień emerytalnych na stronie 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pl&pubId=6591&visible=1

WNIOSEK

Informacje przekazane przez składającego petycję Komisji Petycji, poddane ocenie również 
w świetle danych dostarczonych bezpośrednio Komisji przez właściwe władze rumuńskie, nie 
wskazują na niewłaściwe zastosowanie prawa Unii Europejskiej.


