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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0461/2008, adresată de Yolande Rodulfo, de cetățenie franceză, privind 
pensiile de urmaș

1. Rezumatul petiției

Petiționara s-a căsătorit în 1978 cu un cetățean german cu care a avut trei copii. Soțul a 
decedat în 1997. Petiționara primea o alocație familială în Franța, inclusiv o pensie de urmaș, 
pentru cei trei copii. La contactarea autorităților germane responsabile pentru pensii, în 
legătură cu calcularea perioadelor de muncă realizate de soțul său în Germania, acestea au 
informat-o că are dreptul la pensie de urmaș, dar exclusiv pentru cel de-al treilea copil, ceilalți 
doi atingând deja vârsta majoratului. I s-a mai explicat ulterior că trebuie să depună un 
document justificativ pentru pensiile primite de cei trei copii în urma decesului soțului său, 
deoarece există un acord în UE care prevede că dacă pensiile de urmaș sunt mai mari într-unul 
din statele membre implicate, diferența este alocată beneficiarului. Petiționara a transmis 
documentele solicitate, însă nu a primit niciun răspuns. Plata pensiei de urmaș pentru cel de-al 
treilea copil a încetat odată cu recăsătorirea petiționarei la 25 iunie 2005.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiționara, de cetățenie franceză, este văduva unui cetățean german cu care a avut trei copii. 
În urma decesului soțului în 1997, aceasta primea o alocație familială în Franța, inclusiv o 
pensie de urmaș pentru copiii minori. Petiționara nu a primit niciun beneficiu în Germania. Ca 
răspuns la informația care i-a fost trimisă de către autoritatea germană cu privire la dreptul de 
a i se aloca pensia de urmaș (diferența față de beneficiile primite în Franța) pentru cel de-al 
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treilea copil încă minor, cu ocazia adresării autorităților germane după decesul soțului, 
petiționara a decis să beneficieze de drepturile sale în Germania.

Petiționara acuză faptul că nu a primit niciun răspuns în urma trimiterii cererii și a
documentelor solicitate de instituția germană. 

Observațiile Comisiei cu privire la petiție 

La nivel comunitar există o reglementare stipulată în Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și 
574/72, care are ca scop fundamental asigurarea liberei circulații a lucrătorilor în spațiul 
Uniunii Europene, asigurându-se că lucrătorul imigrant nu pierde dreptul la securitatea 
socială, din cauza faptului că își exercită dreptul de a călători în Uniunea Europeană. Cu toate 
acestea, prin această reglementare nu se realizează decât o simplă coordonare a sistemelor 
naționale de asigurări sociale (și nu o armonizare a acestora). În consecință, fiecare stat 
membru are libertatea de a stabili propriul sistem de securitate socială, inclusiv condițiile de 
aderare la acest sistem, condițiile de acordare a beneficiilor sociale, precum și valoarea 
acestora etc. Bineînțeles, în exercitarea acestei competențe, statele membre trebuie să respecte 
principiile de drept comunitar.

În ceea ce privește pensiile de urmaș, Regulamentul nr. 1408/71 stabilește în articolele 78 -
79a care stat membru este responsabil pentru alocarea acestora. Pentru a stabili statul 
competent, este necesar să se știe în ce state membre a lucrat părintele decedat și care era 
situația acestuia înainte de deces (dacă acesta era angajat sau pensionar). 

Concluzie

Solicitarea înaintată de petiționară nu furnizează suficiente informații pentru a evalua dacă 
este vorba despre un caz de încălcare a normelor comunitare. Comisia va contacta autoritățile 
germane pentru a obține informații mai detaliate (în special informații privind perioadele de 
lucru în Germania ale soțului decedat și data la care petiționara a depus cererea). 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Potrivit clarificărilor furnizate de autoritatea germană din cadrul instituției competente 
(Deutsche Rentenversicherung), petiționara a luat legătura cu aceasta pentru prima dată la 18 
aprilie 2004. La 7 octombrie 2005 a fost luată o decizie negativă în legătură cu dreptul său la 
acordarea pensiei de urmaș în Germania. Cum veniturile petiționarei depășeau pragul 
prevăzut de legislația germană, nu s-a plătit niciun beneficiu. 

În ceea ce privește dreptul copiilor petiționarei la acordarea unei pensii de urmaș în Germania, 
s-a stabilit că doar copilul minor îndeplinea condițiile prevăzute de dreptul german pentru 
acordarea acestei indemnizații. 

Sumele de plătit au fost calculate de instituția germană pe baza dreptului german și cu 
aplicarea articolului 78 din Regulamentul 1408/71, a deciziei 150 a Comisiei administrative 
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din 26 iunie 1992 [privind aplicarea articolelor 77 și 78 și a articolului 79 alineatul (3) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și a articolului 10 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din 
Regulamentul (CEE) nr. 574/72] și cu aplicarea jurisprudenței Curții de Justiție.  

Potrivit reglementărilor, un copil care are dreptul la pensie de urmaș în țara de rezidență (în 
cazul de față Franța) nu își pierde dreptul la pensia de urmaș într-o altă țară în care a lucrat 
părintele său (în cazul de față Germania) și trebuie să primească suma suplimentară 
corespunzătoare diferenței dintre alocația familială în țara de reședință și pensia de urmaș la 
care are dreptul în al doilea stat membru. Instituția germană a afirmat că această sumă 
suplimentară calculată pe baza diferenței față de pensia de urmaș a copilului în cauză al 
petiționarei a fost plătită în trei tranșe:  la 30 decembrie 2005 (900,83 EUR), la 5 iulie 2006 
(432,60 EUR) și la 19 septembrie 2008 (867,60 EUR). 

Concluzie

În ciuda reproșurilor făcute de petiționară la adresa instituției germane competente, pe baza 
informațiilor furnizate reiese că indemnizațiile ce trebuie plătite în conformitate cu legislația 
germană și destinate să suplimenteze sumele primite în temeiul legislației franceze au fost 
calculate corect și plătite copilului minor al acesteia.

Pe baza informațiilor primite, serviciile Comisiei nu au constatat o încălcare a dreptului 
comunitar. Cu toate acestea, doresc să reamintească autorităților germane necesitatea de a se 
asigura că persoanele vizate pot beneficia de informații despre drepturile lor, sunt informate 
cu privire la deciziile luate și primesc sumele datorate în cel mai scurt timp posibil.


