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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0951/2012, którą złożył Josef Müllejans (Niemcy) w sprawie 
problemów, jakich doświadcza w związku z wypłatą świadczeń emerytalnych 
i z ubezpieczeniem zdrowotnym w Holandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem niemieckim; mieszka w Holandii, lecz nigdy nie podjął 
tam pracy. Otrzymuje on świadczenia emerytalne z Niemiec, a od kiedy ukończył 65 lat, 
Holandia wypłaca mu niewielkie świadczenie emerytalne w wysokości 36 euro. Z powodu 
zmiany holenderskich przepisów od 2006 r. musi on opłacać ubezpieczenie zdrowotne 
w Holandii. Ponosi z tego tytułu koszt w wysokości 125 euro miesięcznie: 5% niemieckiego 
świadczenia emerytalnego przeznacza na ubezpieczenie opiekuńcze, a 22,25% – na 
ubezpieczenie pielęgnacyjne. Według składającego petycję nałożone na niego obciążenia nie 
są „prospołeczne”. Twierdzi on, że zgodnie z wyrokiem w sprawie Nikula państwo 
zamieszkania emeryta z innego państwa członkowskiego nie może obarczać go składkami na 
ubezpieczenie zdrowotne przekraczającymi kwoty wypłacane mu w ramach świadczenia 
emerytalnego przekazywanego przez jego państwo zamieszkania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Komisja miała już okazję szczegółowo przeanalizować argumenty prezentowane przez 
składającego petycję i uznała, że jego wcześniejsza skarga nie wskazywała na niewłaściwe 
zastosowanie prawa Unii Europejskiej. Komisja powiadomiła składającego petycję o 
wynikach analizy skargi w pismach z 5 lipca, 2010 r., 19 kwietnia 2011 r. i 29 listopada 
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2011 r.

Na wstępie Komisja pragnie zaznaczyć, że prawo Unii Europejskiej, w szczególności art. 48 
TFUE i rozporządzenie (WE) nr 883/20041 przewiduje koordynację, a nie harmonizację 
prawa państw członkowskich. Oznacza to, że każde państwo członkowskie może dowolnie 
ustalać szczegóły dotyczące krajowego systemu zabezpieczenia społecznego, w tym rodzaje 
przyznawanych świadczeń, kryteria kwalifikowalności, metody obliczania wysokości 
świadczeń, jak również liczbę składek, jakie należy opłacić. Prawo UE, a w szczególności 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004, ustanawia wspólne przepisy i zasady, które muszą być 
przestrzegane przez wszystkie organy krajowe stosujące prawo krajowe.

O ile na mocy rozporządzenia (EWG) nr 1408/712 składki emerytów na ubezpieczenie 
zdrowotne były ograniczone kwotą emerytury otrzymywanej przez daną osobę od państwa 
pobierającego te składki, odpowiedni przepis art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
nie zawiera takiego ograniczenia.

Powodem niewprowadzenia ponownie ograniczenia ustanowionego w art. 33 rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71 może być sytuacja, w której z uwagi na minimalną kwotę emerytury 
składki byłyby zredukowane do niewielkiej kwoty, podczas gdy właściwe państwo 
członkowskie jest jednak zobowiązane do zapewnienia pełnej opieki zdrowotnej.

Taka korzyść nie dawała się uzasadnić i dodatkowo stworzyła nierówność między emerytami 
otrzymującymi całość lub główną część emerytury od właściwego państwa członkowskiego (i 
zobowiązanymi do płacenia pełnych składek) oraz tymi, którzy otrzymywali tylko niewielką 
część swojej emerytury od tego państwa (i których składki były znacznie pomniejszone).

Artykuł 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) 883/2004 zlikwidował zatem tę nierównowagę i 
ustanowił, że składki pobiera się nie tylko od emerytury otrzymywanej od państwa 
członkowskiego pobierającego składki, ale w razie potrzeby także od emerytur 
otrzymywanych z innych państw członkowskich.

Składki na świadczenia chorobowe, macierzyńskie i równoważne świadczenia dla ojca, które 
może pobierać Holandia na podstawie art. 30 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 można zatem 
potrącać nie tylko z emerytury otrzymywanej od państwa członkowskiego pobierającego te 
składki, ale w razie potrzeby także z emerytury otrzymywanej z innych państw 
członkowskich.    

Jednak składający petycję, do którego stosuje się art. 30 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, 
nie powinien być w gorszej sytuacji niż obywatel danego państwa członkowskiego, który 
otrzymuje od tego państwa podobną, całkowitą kwotę emerytury. Składający petycję może 
zatem nie być obowiązany płacić wyższe składki niż obywatel Holandii, który otrzymuje tę 

                                               
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 200 z 7.6.2001, s. 1 (sprostowanie), zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 465/2012 (Dz. U. L 
149, 8.6.2012, s. 4) i rozporządzeniem (WE) nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz. U. L 284, 30.10.2009, s. 
1, zmienionego ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 465/2012 (Dz. U. L 349, 19.12.2012, s. 45).
2 Rozporządzenie Rady (EWG) 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, ostatnio zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 592/2008 (Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 1).
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samą kwotę emerytury (obliczoną jako sumę niemieckiej i holenderskiej emerytury).

Komisja jest świadoma, że w niektórych sytuacjach emeryt może znaleźć się w mniej 
korzystnej sytuacji, jeżeli przeprowadzi się z państwa członkowskiego, w którym składki na 
ubezpieczenie zdrowotne są wyższe. Jednak z uwagi na rozbieżności między przepisami 
państw członkowskich o ubezpieczeniu społecznym, których nie uchylają przepisy 
koordynacyjne, przeprowadzka z jednego państwa członkowskiego do innego może być 
bardziej lub mniej korzystne dla osoby ubezpieczonej w odniesieniu do składek1.

Wniosek

Informacje przedłożone przez składającego petycję Komisji Petycji, ocenione również 
w świetle informacji wcześniej dostarczonych przez niego Komisji, nie wskazują na 
niewłaściwe zastosowanie prawa Unii Europejskiej.

                                               
1

Zobacz analogicznie sprawę C-137/11 Partena ASBL przeciwko Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA, dotychczas niepublikowana w 
Zbiorze, pkt 52; sprawę C-208/07 von Chamier-Glisczinski, Zb.Orz. 2009, s. I-6095, pkt 84 i 85; sprawę C-211/08 Komisja przeciwko 
Hiszpanii, Zb.Orz. 2010, s. I-5267, pkt 61; oraz sprawy połączone C-393/99 i C 394/99 Hervein i inni, Zb.Orz. 2002, s. I-2829, pkt 50-52.


