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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0512/2007, którą złożył Eugenio Bermejo Garcia (Hiszpania) w sprawie 
swojego prywatnego sporu dotyczącego emerytury

1. Streszczenie petycji

Składający petycję załącza kopię skargi skierowanej do hiszpańskich władz ds. ubezpieczeń 
społecznych, w której zgłasza protest przeciwko niezastosowaniu w jego przypadku art. 50 
rozporządzenia 1408/71 w sprawie dodatku do emerytury, który powinien wypłacać kraj 
zamieszkania (w tym przypadku Hiszpania), aby zapewnić mu minimalną wysokość 
emerytury przewidzianą za czas odpowiadający sumie przepracowanych okresów, w tym 
również tych obejmujących pracę w innym państwie członkowskim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 grudnia 2007 r.

Składający petycję załącza kopię skargi skierowanej do hiszpańskich władz ds. ubezpieczeń 
społecznych (INSS), w której zgłasza protest w związku ze sposobem obliczenia wysokości 
jego emerytury, zastosowanym przez hiszpańskie władze. Składający petycję mieszka 
w Hiszpanii, gdzie otrzymuje emeryturę francuską i hiszpańską. Ponieważ wysokość tych 
emerytur jest niższa niż minimalna wysokość emerytury ustanowiona przez hiszpańskie 
ustawodawstwo, składający petycję otrzymuje dodatek do emerytury zgodnie z art. 50 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w celu osiągnięcia kwoty minimalnej emerytury 
obowiązującej w Hiszpanii.

Skarga
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Składający petycję twierdzi, że podczas obliczania wysokości jego emerytury popełniono błąd 
i że powinien otrzymywać wyższą emeryturę. Zwraca się on do właściwej instytucji 
w Hiszpanii o uwzględnienie jego skarg i wypłacenie rzekomej pozostałej kwoty.

Uwagi Komisji

Przepisy Wspólnoty w dziedzinie zabezpieczeń społecznych przewidują koordynację 
systemów zabezpieczeń społecznych, lecz nie wprowadzają ich harmonizacji. Oznacza to, że 
państwa członkowskie mogą swobodnie określać szczegóły własnych systemów zabezpieczeń 
społecznych, w tym rodzaj zapewnianych świadczeń, warunki niezbędne do uzyskania 
uprawnień do ich pobierania, sposób obliczania wysokości świadczeń i liczbę składek. 
Przepisy Wspólnoty, w szczególności rozporządzenie (EWG) nr 1408/71, ustanawiają 
wspólne przepisy i zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie władze 
krajowe podczas stosowania prawa krajowego. Przepisy te zapewniają, że stosowanie różnych 
ustawodawstw krajowych odbywa się zgodnie z podstawowymi zasadami równego 
traktowania i niedyskryminacji. W ten sposób zapewnia się, że stosowanie różnych 
ustawodawstw krajowych nie powoduje negatywnych skutków dla osób korzystających 
z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej. 
Art. 50 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 stanowi, że dodatek przyznawany jest, jeżeli kwota 
świadczeń należnych na podstawie ustawodawstw różnych państw członkowskich nie osiąga 
minimum przewidzianego przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, na terytorium 
którego zamieszkuje uprawniony.

Wnioski

Komisja przekazała tę skargę hiszpańskiemu członkowi Komisji Administracyjnej 
ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących w celu dokonania oceny skarg 
w świetle ustawodawstwa Hiszpanii i prawodawstwa WE. Komisja poinformuje Parlament 
Europejski o wyniku tej oceny.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Na wniosek Komisji hiszpański członek Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia 
Społecznego Pracowników Migrujących zweryfikował we współpracy z hiszpańskim 
Krajowym Zakładem Zabezpieczenia Społecznego (INSS) kalkulację emerytury składającego 
petycję i doszedł do wniosku, że prawodawstwo wspólnotowe i ustawodawstwo krajowe 
z dziedziny zabezpieczenia społecznego zostały zastosowane w sposób prawidłowy.

W szczególności hiszpańskie władze poinformowały Komisję o tym, że 21 grudnia 1995 r. 
Krajowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego (INSS) przyznał składającemu petycję 
emeryturę na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i 574/72, zgodnie z którymi 
początkowo nabył on prawo do dodatku do emerytury zgodnie z art. 50 rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71.

W 2000 r. francuskie władze ds. ubezpieczeń społecznych przyznały składającemu petycję 
emeryturę zgodnie z zasadą pro rata temporis.



CM\749969PL.doc 3/3 PE400.365v02-00

PL

Hiszpański INSS zwrócił się 12 marca 2001 r. do składającego petycję o zwrot nienależnie 
otrzymanych kwot w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 marca 2001 r., ponieważ, w związku 
z otrzymywaniem emerytury francuskiej i prawem do wyższej emerytury hiszpańskiej po 
przekroczeniu 65 roku życia w 1999 r. nie miał on już prawa pobierać dodatku do emerytury 
zgodnie z art. 50 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, gdyż jego emerytura hiszpańska 
i francuska przekroczyły próg upoważniający do hiszpańskiej emerytury minimalnej.

Decyzja ta, podjęta przez INSS, została potwierdzona przez hiszpański sąd, do którego 
składający petycję wniósł tę sprawę.

Podsumowując, Komisja nie wykryła w rozpatrywanym przypadku żadnego naruszenia 
przepisów wspólnotowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.
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