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Petiţia 0825/2005, prezentată de Panagiotis Georgiadis, de naţionalitate greacă, privind 
problemele legate de pensia tatălui său

1. Rezumatul petiţiei

Tatăl petiţionarului, care a lucrat timp de mai mulţi ani în Germania, primeşte o pensie de 
invaliditate greacă. Cu toate acestea, autorităţile germane responsabile pentru pensii 
(Landesversicherungsanstalt) din Bade-Wurtemberg, care au evaluat gradul de invaliditate al 
tatălui său la un nivel inferior, au refuzat până în prezent să-i verse acestuia suma la care 
acesta estimează că are dreptul. Petiţionarul solicită Parlamentului European să se asigure de 
respectarea principiilor europene care urmăresc să împiedice ca un lucrător migrant, în caz de 
invaliditate, să fie defavorizat faţă de o persoană care a trăit şi a lucrat întotdeauna în aceeaşi 
ţară.

Informaţii

– petiţia precedentă nr. 824/2005 tratează un subiect similar în Suedia;
– petiţionarul s-a adresat deja, fără rezultat, Comisiei Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 ianuarie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
(articolul 192 alineatul (4) din regulament).

3. Răspunsul Comisiei, primit în 24 mai 2006.

Context/Rezumatul faptelor/Antecedente

Tatăl petiţionarului a lucrat în trecut în Germania. Acestuia i s-a acordat o pensie de 
invaliditate în temeiul legislaţiei greceşti. Acestuia i s-a acordat, de asemenea, o pensie de 
invaliditate în temeiul legislaţiei germane. Cu toate acestea, instituţia germană a estimat 
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gradul său de invaliditate ca fiind inferior celui estimat de instituţia greacă şi a acordat o 
pensie în raport cu gradul respectiv inferior de invaliditate.

Plângerea

Petiţionarul consideră că pensia de invaliditate germană, dat fiind că se bazează pe un grad de 
invaliditate mai redus decât pensia greacă, nu este în conformitate cu drepturile lucrătorilor 
migranţi. Acesta estimează că un lucrător migrant care devine invalid nu trebuie tratat mai 
puţin favorabil decât o persoană care a trăit şi a lucrat întotdeauna în acelaşi stat membru.

Comentariile Comisiei privind argumentele petiţionarului

Dreptul Uniunii în domeniul securităţii sociale nu înlocuieşte regimurile naţionale de 
securitate socială existente printr-un sistem european unic. În loc să armonizeze regimurile de 
securitate socială, dispoziţiile europene în materie de securitate socială prevăd coordonarea 
simplă a respectivelor sisteme naţionale. Cu alte cuvinte, fiecare stat membru este liber să 
determine detaliile sistemului său de securitate socială, anume persoanele asigurate în temeiul 
legislaţiei sale, sumele care se acordă şi în ce condiţii, cum anume se calculează sumele 
respective şi suma cotizaţiilor care trebuie plătite. Dreptul european, în special Regulamentul
(CEE) nr. 1408/71, stabileşte norme şi principii comune care trebuie respectate la aplicarea 
legilor naţionale. Astfel, se garantează că aplicarea diferitelor legislaţii naţionale nu afectează 
negativ persoanele care îşi exercită dreptul la libera circulaţie în interiorul Uniunii Europene.

Problema acordării unei pensii de invaliditate unei persoane în temeiul legislaţiei germane şi 
aprecierea gradului de invaliditate sunt legate de condiţia dreptului la sumele respective şi nu 
intră aşadar sub incidenţa dreptului comunitar, ci doar a legislaţiei naţionale Deoarece 
problema respectivă se reglementează numai în funcţie de dreptul naţional german, ea este 
independentă de poziţia adoptată de instituţia greacă. Decizia germană nu este, aşadar, 
contrară dreptului comunitar şi dispoziţiilor regulamentului nr. 1408/71.

Concluzii

Faptul că instituţiile din diferite state membre acordă pensii de invaliditate pe baza unor 
aprecieri diferite ale gradului de invaliditate al persoanei nu este contrară dreptului comunitar 
şi dispoziţiilor regulamentului nr. 1408/71. Serviciile Comisiei propun, aşadar, închiderea 
petiţiei.

4. Răspunsul complementar al Comisiei, primit la 23 martie 2007.

Context/Rezumatul faptelor/Antecedente

Tatăl petiţionarului, care a lucrat anterior în Germania timp de mai mulţi ani, a primit pensia 
de invaliditate germană, dar nu şi pe cea grecească. Fondul german
(Landesversicherungsanstalt) din Baden-Würrtemberg a stabilit originar un grad de 
invaliditate redus pentru tatăl petiţionarului, dar începând cu anul 2003, acesta a primit o 
pensie completă pe viaţă. Petiţionarul consideră că fondul grecesc IKA-ETAM nu respectă, cu 
toate acestea, decizia germană privind gradul de invaliditate. Petiţionarul nu acceptă, cu toate 
acestea, decizia germană privind gradul de invaliditate. Petiţionarul solicită asistenţa 
Parlamentului European pentru asigurarea respectării principiului UE conform căruia, în cazul 
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în care un lucrător migrant devine invalid, acesta nu trebuie tratat mai puţin favorabil decât un 
individ care a trăit şi a muncit întotdeauna în aceeaşi ţară.

Comentariile Comisiei privind argumentele petiţionarului

După cum serviciile Comisiei au explicat în detaliu petiţionarului în scrisoarea din 6 iulie 
2005, deciziile privind gradul de invaliditate intră sub competenţa exclusivă a statelor 
membre. După cum Curtea de Justiţie a subliniat cu mai multe ocazii, regulamentul bazat pe 
articolul 42 din tratat urmăreşte coordonarea şi nu armonizarea regimurilor de securitate 
socială.

Deciziile respective se iau, în conformitate cu legislaţia naţională, de către instituţiile naţionale ale 
fiecărui stat în care persoana este asigurată. Decizia unei instituţii nu obligă instituţiile tuturor 
celorlalte state membre în cauză decât în anumite cazuri specifice. Situaţia respectivă rezultă 
din faptul că dispoziţiile comunitare nu armonizează sistemele naţionale de securitate socială, 
ci doar le coordonează.

Concluzii

Având în vedere caracterul limitat al coordonării comunitare a regimurilor de securitate 
socială, Comisia nu este în măsură să intervină în favoarea petiţionarului.
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