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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1316/2007, którą złożył Hans-Georg Knieriem (Niemcy), w sprawie braku 
możliwości uzyskania zasiłków z opieki społecznej za granicą

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest Niemcem, ale przez 16 lat mieszkał w Portugalii. Twierdzi, że władze 
niemieckie wymagają od niego posiadania adresu w Niemczech, aby mógł otrzymywać 
zasiłki z opieki społecznej. Również jego były pracodawca wymaga od niego przedstawienia 
kopii umowy najmu, aby składający petycję mógł otrzymać emeryturę. Składający petycję 
pragnie otrzymywać zasiłek za granicą i protestuje przeciwko żądaniom władz niemieckich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

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

Składający petycję, obywatel niemiecki od 16 lat mieszka w Portugalii. W Niemczech pobiera 
zasiłki z opieki społecznej i dodatkowe świadczenie emerytalne z dodatkowego systemu
emerytalnego przedsiębiorstwa Volkswagen.

Składający petycję informuje, że władze niemieckie wymagają posiadania adresu 
w Niemczech, uprawniającego do pobierania unijnych zasiłków z opieki społecznej 
i dodatkowego świadczenia emerytalnego. Składający petycję zmuszony był przedstawić 
niemiecką umowę najmu, by móc pobierać dodatkowe świadczenie emerytalne 
z dodatkowego systemu emerytalnego przedsiębiorstwa Volkswagen. Składający petycję 
sprzeciwia się takiemu traktowaniu.
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Zgodnie z zasadą eksportowania świadczeń (lub uchylenia klauzul zamieszkania), która 
stanowi jedną z ogólnych zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego1, składający petycję 
uprawniony jest do pobierania świadczenia pieniężnego z tytułu zabezpieczenia społecznego 
w państwie członkowskim, do którego się przeprowadza. Niemniej nie wszystkie świadczenia 
pieniężne objęte zakresem stosowania rozporządzenia UE w sprawie koordynacji podlegają 
zasadzie eksportowania. Zasada eksportowania nie obejmuje specjalnych świadczeń 
nieskładkowych o charakterze pieniężnym. Świadczenia te można pobierać wyłącznie na 
terytorium państwa członkowskiego, które się zamieszkuje, i na mocy jego ustawodawstwa. 
Szeregu świadczeń celowo nie objęto zakresem stosowania rozporządzenia i tym samym nie 
podlegają one zasadzie eksportowania.

Służby Komisji nie mają pewności, jakiego rodzaju świadczenie społeczne pobiera 
w Niemczech składający petycję, czy jest ono objęte zakresem stosowania rozporządzenia 
w sprawie koordynacji i jaki wpływ miałyby przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego na 
możliwość eksportowania przedmiotowego świadczenia do Portugalii.

W odniesieniu do drugiej kwestii dotyczącej dodatkowego świadczenia emerytalnego od 
przedsiębiorstwa Volkswagen system koordynacji przewidziany rozporządzeniem 1408/71 
dotyczy jedynie ustawowych systemów emerytalno-rentowych. Dodatkowe systemy 
emerytalno-rentowe reguluje dyrektywa Rady 98/49/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. Państwa 
członkowskie zobowiązane były wdrożyć przepisy dyrektywy do prawa krajowego. Zgodnie 
z art. 4 dyrektywy państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia 
zachowania przysługujących uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych członka 
dodatkowego systemu emerytalno-rentowego, przy czym przemieszczenie się z jednego 
państwa członkowskiego do innego nie powinno mieć jakichkolwiek negatywnych skutków 
dla członka dodatkowego systemu emerytalno-rentowego.

Niemcy poinformowały służby Komisji, że przepisy dyrektywy 98/49/WE zostały wdrożone 
do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (Altersvermögensgesetz – AvmG), która weszła 
w życie w dniu 1 stycznia 2001 r., oraz że w ustawie o emeryturach pracowniczych2 dodano 
przepis w następującym brzmieniu:

„Jeżeli pracownik przemieszcza się z terytorium objętego zakresem stosowania niniejszej 
ustawy do innego państwa członkowskiego UE, zachowuje takie same uprawnienia co osoby, 
które po ustaniu stosunku pracy pozostają na terytorium objętym zakresem stosowania 
niniejszej ustawy”.

Zważywszy, że w kwestii dodatkowych systemów emerytalno-rentowych wymaga się
równego traktowania pracowników przemieszczających się za granicę i pracowników 
pozostających w Niemczech, osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się 
nie mogą być dyskryminowane (art. 39 traktatu WE).

Jeżeli dodatkowy system emerytalno-rentowy składającego petycję wymaga przedstawienia 

                                               
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
2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), § 1b (1)(6)
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niemieckiej umowy najmu jako warunku wypłaty, stoi to w sprzeczności z prawem krajowym 
i służby Komisji zalecają składającemu petycję, by zwrócił się on do właściwej krajowej 
instytucji regulującej dodatkowe systemy emerytalno-rentowe. Składający petycję może także 
dochodzić zadośćuczynienia przed sądem pracy. Kroki prawne przeciw podmiotowi 
odpowiedzialnemu za wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych należy podjąć w drodze 
postępowania cywilnego przed sądem powszechnym.
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