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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1232/2012, którą złożył Heinrich G. Jacob (Niemcy) w sprawie 
swoich uprawnień emerytalnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, były niemiecki urzędnik służby cywilnej, informuje, że przy obliczaniu 
jego uprawnień emerytalnych nie uwzględniono długich okresów przepracowanych przez 
niego za granicą. Uznaje on to za dyskryminację ze strony funduszu emerytalnego 
i przekonuje, że w czasach powszechnej mobilności pracowników obowiązujące obecnie 
przepisy są przestarzałe. Składający petycję zaznacza, że jego skarga została odrzucona, 
a komisja petycji niemieckiego Bundestagu odesłała go do Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Po tym, jak Parlament Europejski zwrócił się o sprawdzenie, czy na podstawie prawodawstwa 
europejskiego możliwa byłaby zmiana ostatecznego orzeczenia właściwego sądu 
arbitrażowego niemieckiego systemu kas emerytalnych federacji i krajów związkowych 
(VBL, Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder), przeprowadzono wyczerpującą 
analizę prawną dotyczącą tego, czy sprawa ta wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W rezultacie stwierdzono, że zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego rozporządzenie to ma 
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zastosowanie jedynie do świadczeń emerytalnych opartych na „ustawodawstwie”. W art. 1 
lit. l) akapit drugi tego rozporządzenia termin ten jest zdefiniowany jako wyraźnie 
wykluczający postanowienia umowne (poza sytuacjami szczególnymi, które w tym 
przypadku nie zachodzą). Uzupełniający system ubezpieczeniowy, którym zarządza VBL, 
opiera się na układzie zbiorowym między pracodawcami a pracownikami w sektorze 
publicznym w Niemczech i na postanowieniach umownych. Dlatego nie można uznać go za 
„ustawodawstwo” objęte zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

Podsumowanie
Z braku prawodawstwa europejskiego kształt systemów zabezpieczenia społecznego 
pozostaje w gestii państw członkowskich. W związku z tym Komisja nie jest uprawniona do 
zmiany praktyki państw członkowskich w tej dziedzinie. Komisja Europejska nie ma 
kompetencji, by żądać od państwa członkowskiego – w tym przypadku Niemiec – informacji 
dotyczących powyższych kwestii.


