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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0825/2005, adresată de Panagiotis Georgiadis, de cetățenie greacă, 
privind problemele legate de pensia tatălui său

1. Rezumatul petiției

Tatăl petiționarului, care a lucrat timp de mai mulți ani în Germania, primește o pensie de 
invaliditate greacă. Cu toate acestea, autoritățile 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. Petiționarul 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 față de o persoană care a trăit și a lucrat întotdeauna în aceeași 
țară.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 ianuarie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 mai 2006

Comentariile Comisiei privind argumentele petiționarului

Dreptul Uniunii Europene din domeniul securității sociale nu înlocuiește regimurile naționale 
de securitate socială existente printr-un sistem european unic. În loc să armonizeze regimurile 
de securitate socială, dispozițiile europene în materie de securitate socială prevăd simpla 
coordonare a respectivelor sisteme naționale. Cu alte cuvinte, fiecare stat membru este liber să 
determine detaliile sistemului său de securitate socială, anume persoanele asigurate în temeiul 
legislației sale, sumele care se acordă și în ce condiții, cum anume se calculează sumele 
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respective și suma cotizațiilor care trebuie plătite. Dreptul european, în special Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71, stabilește norme și principii comune care trebuie respectate la aplicarea 
legilor naționale. Astfel, se garantează că aplicarea diferitelor legislații naționale nu afectează 
negativ persoanele care își exercită dreptul la libera circulație în interiorul Uniunii Europene.

Problema acordării unei pensii de invaliditate unei persoane în temeiul legislației germane și 
aprecierea gradului de invaliditate sunt legate de condiția dreptului la sumele respective și nu 
intră așadar sub incidența dreptului comunitar, ci doar a legislației naționale. Deoarece 
problema respectivă se reglementează numai în funcție de dreptul național german, ea este 
independentă de poziția adoptată de instituția greacă. Decizia germană nu este, așadar, 
contrară dreptului comunitar și dispozițiilor regulamentului nr. 1408/71.

Concluzii

Faptul că instituțiile din diferite state membre acordă pensii de invaliditate pe baza unor 
aprecieri diferite ale gradului de invaliditate al persoanei nu este contrară dreptului comunitar 
și dispozițiilor regulamentului nr. 1408/71. Serviciile Comisiei propun, așadar, închiderea 
petiției.

3. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 23 martie 2007

Context/Rezumatul faptelor/Antecendente

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

Comentariile Comisiei privind argumentele petiționarului

După cum serviciile Comisiei au explicat în detaliu petiționarului în scrisoarea din 6 iulie 
2005, deciziile privind gradul de invaliditate intră în competența exclusivă a statelor membre. 
După cum Curtea de Justiție a subliniat cu mai multe ocazii, regulamentul bazat pe articolul 
42 din tratat urmărește coordonarea și nu armonizarea regimurilor de securitate socială.

Deciziile respective se iau, în conformitate cu legislația națională, de către instituțiile naționale ale 
fiecărui stat în care persoana este asigurată. Decizia unei instituții nu obligă instituțiile tuturor 
celorlalte state membre în cauză decât în anumite cazuri specifice. Situația respectivă rezultă 
din faptul că dispozițiile comunitare nu armonizează sistemele naționale de securitate socială, 
ci doar le coordonează.

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

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționarul consideră că Parlamentul European a închis această petiție din cauza informațiilor 
inexacte furnizate de către Comisie și solicită redeschiderea acesteia. Din analiza 
voluminosului dosar trimis de către petiționar, nu a reieșit niciun element susceptibil de a 
permite constatarea unei încălcări a dreptului comunitar.

Concluzii

Comisia consideră că nu există niciun element nou care să justifice reexaminarea acestei 
petiții.


