
CM\749976PL.doc PE405.828/REV.

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

21.10.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0724/2007, którą złożył Wolfgang Doetsch (Niemcy) w sprawie wypłat 
zasiłku na dziecko zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1408/71

1. Streszczenie petycji

Składający petycję otrzymuje emeryturę zgodnie z niemieckim prawem dotyczącym rent 
i emerytur, z uwzględnieniem okresu zatrudnienia w Grecji. Wypłaty zasiłku na dziecko, 
który otrzymywał do 2004 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia 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, zostały 
przerwane „z uwagi na równe traktowanie”. Składający petycję odwołuje się do broszury 
pt. „Twoje prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych podczas przemieszczania się w Unii 
Europejskiej”, z której wynika, że rodziny powinny być traktowane w taki sposób, jakby 
wszystkie przedmiotowe osoby mieszkały i były ubezpieczone w kraju, gdzie obowiązuje 
najbardziej korzystne ustawodawstwo. Lokalne biuro ds. zasiłków rodzinnych 
w Norymberdze poinformowało składającego petycję, że nie może rozpatrzyć jego wniosku 
o wznowienie wypłat zasiłków na dziecko dopóki nie zostanie uchwalone właściwe 
rozporządzenie wykonawcze. Składający petycję zauważa, że proces ten może trwać trzy lata 
i zwraca się o wydanie opinii na temat zaistniałej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 kwietnia 2008 r.

Składający petycję, który mieszka w Grecji, otrzymuje emeryturę z Niemiec oraz z Grecji. 
Składający petycję stwierdza, że instytucja właściwa w zakresie przyznawania zasiłków 
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rodzinnych, niemiecka Familienkasse z Norymbergi, poinformowała go, iż nie może 
rozpatrzyć jego wniosku o wypłatę zasiłku na dziecko aż do czasu wejścia w życie odnośnego 
rozporządzenia wykonawczego. 
Składający petycję twierdzi, że odrzucenie jego wniosku jest niezgodne z rzekomą zasadą 
otrzymywania zasiłków na podstawie najkorzystniejszego ustawodawstwa. Następnie 
zauważa on, że jest możliwe, iż decyzja w sprawie rozporządzenia wykonawczego podjęta 
zostanie w ciągu trzech lat.

Przepisy wspólnotowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych wprowadzają koordynację nie 
zaś harmonizację systemów ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie ma swobodę w zakresie ustalania szczegółowych elementów swoich własnych 
systemów ubezpieczeń społecznych, w tym rodzaju zasiłków, warunków kwalifikowania, 
sposobu obliczania świadczeń oraz ich liczby. Przepisy wspólnotowe, w szczególności 
rozporządzenie (EWG) nr 1408/711, wprowadzają wspólne zasady, których władze krajowe 
muszą przestrzegać, stosując prawo krajowe. Zapewnia to, że przy stosowaniu różnych 
prawodawstw krajowych przestrzega się podstawowych zasad sprawiedliwego traktowania 
i niedyskryminacji. W ten sposób zagwarantowano, że różne krajowe systemy prawne nie 
oddziałują negatywnie na osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się 
w Unii Europejskiej. 

W odniesieniu do zasiłków rodzinnych rozdziały 8 i 9 tytułu III rozporządzenia (EWG) 
nr 1408/71 wprowadzają zasady koordynacji. Jeżeli uprawnienie do zasiłków rodzinnych 
wynika z ustawodawstwa więcej niż jednego państwa członkowskiego, rodzina z zasady 
otrzyma najwyższą możliwą kwotę. Funkcjonują też specjalne zasady w zakresie nakładania 
się prawodawstw. Zapobiegają one nadmiernym wypłatom, określając kraj kompetentny 
w pierwszej i drugiej kolejności, który w zależności od kwoty przyznanego świadczenia może 
ograniczyć jego wypłatę do sumy już wypłaconej przez kraj posiadający pierwszeństwo 
w tym zakresie. Patrz na przykład art. 76 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71.

W odniesieniu do emerytów mają zastosowanie specjalne zasady koordynacji: bez względu na 
miejsce zamieszkania emeryta lub rencisty bądź jego dzieci art. 77 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71 stanowi, że emeryt lub rencista otrzymuje zasiłki od państwa, które 
wypłaca mu emeryturę lub rentę; art. 77 ust. 2 lit. b) stanowi, że jeżeli emeryt lub rencista 
otrzymuje więcej niż jedno świadczenie, to w zależności od spełnienia pewnych warunków 
albo kraj zamieszkania (i) albo kraj, którego prawodawstwu podlegał on najdłużej (ii), jest tu 
krajem właściwym. 

Jeżeli chodzi o odwołanie, jakie składający petycję czyni do rozporządzenia (WE) nr 883/042

i do rozporządzenia wykonawczego, należy zauważyć, że zgodnie z art. 91 rozporządzenia
(WE) nr 883/04 rozporządzenie to ma zastosowanie od dnia wejścia w życie rozporządzenia 
wykonawczego. Wniosek dotyczący rozporządzenia wykonawczego3 jest obecnie 

                                               
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 grudnia 2006 r., Dz.U. L 392 z 30.12.2006, s. 1.
2 Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 200 z 7.6.2004, s. 1.
3 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania rozporządzenia 
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negocjowany przez dwa organy prawodawcze: Parlament i Radę.

Wnioski

Ponieważ na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję nie jest możliwe 
ustalenie, czy jest on uprawniony do zasiłków rodzinnych (kwestia wchodzi w zakres prawa 
krajowego), ani czy prawidłowo zastosowano przepisy wspólnotowe, służby Komisji 
zwróciły się do niemieckiego członka Komisji Administracyjnej ds. Ubezpieczeń 
Społecznych Pracowników Migrujących o przekazanie dalszych szczegółów dotyczących 
przedmiotowej sprawy.

Służby Komisji będą informować Parlament o dalszym rozwoju sprawy.

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

W oparciu o informacje uzyskane przez Komisję od niemieckich władz sytuacja składającego 
petycję podlega przepisom art. 77 ust. 2 lit. b) ii) rozporządzenia EWG nr 1408/71, ponieważ 
zamieszkuje on na terytorium Grecji. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 24 września 2002 r. w sprawie C-471/99 (Martínez Domínguez) 
właściwa niemiecka instytucja postanowiła, że składający petycję nie był uprawniony 
do zasiłków rodzinnych, gdyż nie spełniał krajowych wymogów oraz nie uzyskał prawa 
do emerytury wyłącznie na podstawie prawa niemieckiego (patrz pkt 32 przedmiotowego 
wyroku).

Składający petycję został poinformowany przez właściwą niemiecką instytucję, że opisana 
powyżej sytuacja prawna ulegnie zmianie, gdy tylko zostanie zastosowane rozporządzenie 
(WE) nr 883/041, gdyż ustanowi ono inne zasady koordynacji niż te, które wymieniono 
w art. 77 ust. 2 lit. b) ii) rozporządzenia EWG nr 1408/71.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 91 rozporządzenia (WE) nr 883/04 przedmiotowe 
rozporządzenie stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego. Wniosek 
dotyczący rozporządzenia wykonawczego2 jest obecnie negocjowany przez Parlament i Radę
i przewiduje się, że przedmiotowe rozporządzenia zostaną zastosowane w 2010 r.

Podsumowując, Komisja nie mogła stwierdzić w tym względzie żadnego naruszenia 
przepisów prawa wspólnotowego.

                                                                                                                                                  
(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z 31.1.2006, COM(2006)16 
wersja ostateczna.

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 7.6.2004, s. 1.
2 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z dnia 31 stycznia 2006 r., 
COM(2006)16 wersja ostateczna.
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