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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0603/2009, adresată de D.S., de cetățenie necunoscută, privind 
presupusa încălcare a Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care are domiciliul legal în Germania din anul 1990, susține că trăiește într-un 
parteneriat recunoscut, că este angajat și a dobândit drepturile la pensie. Între anii 2005 și 
2007, împreună cu partenera sa germană, acesta a primit puncte de pensie 
(Grundsicherungsleistung). În anul 2007, petiționarului i-a fost retrasă posibilitatea de a primi 
puncte întrucât nu a putut să prezinte un permis de ședere permanent în UE (certificat care 
atestă libera circulație în UE), iar în momentul în care a prezentat documentul solicitat, 
împreună cu permisul de muncă pe teritoriul UE, plățile nu au fost reluate. Petiționarul susține 
că i s-a refuzat pe nedrept dreptul de a beneficia de aceste avantaje și că este victima 
discriminării și a tratamentului inegal, aplicate din cauza naționalității sale. Prin urmare, 
acesta solicită sprijinul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționara este cetățeană poloneză cu reședința în Germania din 1990. Ea și partenerul ei 
german locuiesc împreună într-un apartament din 2004. Cuplul a beneficiat inițial de prestații 
sociale, dar, din 1 iulie 2007, acestea nu i-au fost acordate decât partenerului petiționarei. 
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Petiționara a contestat această decizie administrativă, solicitând dreptul la prestații în temeiul 
cărții II a Codului social german (Sozialgesetzbuch II privind prestațiile de acoperire a 
costurilor de subzistență în temeiul dispoziției de bază pentru persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă), precum și subvenții pentru locuință. Tribunalul Social german 
(Sozialgericht) din Berlin a emis, la 27 martie 2009, o decizie temporară prin care petiționarei 
i s-au acordat 80% din prestațiile sociale în temeiul cărții nr. II a Codului social german, 
precum și subvenții pentru locuință și încălzire.

Petiționara consideră că, deoarece nu mai primește prestațiile solicitate, este discriminată pe 
motive de naționalitate și că Directiva 2004/38/CE a fost încălcată.

Dispozițiile comunitare în materie de asigurări sociale prevăd coordonarea, și nu armonizarea 
sistemelor de asigurări sociale. Aceasta înseamnă că fiecare stat membru este liber să 
stabilească detaliile propriului său sistem de asigurări sociale, cum ar fi prestațiile care vor fi 
acordate, condițiile de eligibilitate, modul de calculare a acestor prestații și numărul 
contribuțiilor care trebuie plătite. Dispozițiile comunitare, în special Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71, stabilesc norme și principii comune care trebuie respectate de toate autoritățile 
naționale la aplicarea legislației naționale. Aceste norme asigură faptul că aplicarea diferitelor 
legislații naționale respectă principiile de bază de egalitate de tratament și de nediscriminare. 
În acest fel se asigură faptul că aplicarea legislațiilor diferitelor state nu afectează nefavorabil 
persoanele care își exercită dreptul la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene. 

În ceea ce privește prestațiile în cadrul cărții nr. II a Codului social german (Sozialgesetzbuch 
II privind prestațiile de acoperire a costurilor de subzistență în temeiul dispoziției de bază 
pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă), acestea se încadrează în domeniul de 
aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71, iar petiționara poate face trimitere la articolul 3 
din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (clauza egalității de tratament pentru cetățenii altor state 
membre). 
Trebuie precizat că anexa IIa litera E. GERMANIA din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 
prevede: 
„Prestații pentru asigurarea costurilor de subzistență, în temeiul dispozițiilor de bază, pentru 
persoanele care caută un loc de muncă, cu excepția cazului în care, referitor la aceste prestații, 
condițiile de eligibilitate pentru un supliment temporar ca urmare a primirii unui ajutor de 
șomaj (articolul 24 alineatul (1) din cartea II din Codul social) sunt îndeplinite.”
Aceasta înseamnă că, în temeiul cărții nr. II a Codului social german, prestațiile trebuie 
considerate, în general, prestații speciale în numerar de tip necontributiv, care se încadrează în 
domeniul de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71, cu precizarea că aceste prestații nu 
pot fi exportate într-un alt stat membru (articolul 10a), ci se plătesc în țara de reședință 
(Germania), cu condiția îndeplinirii și aplicării fără discriminare a condițiilor naționale.

În ceea ce privește subvențiile pentru locuință și încălzire, articolul 4 alineatul (4) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 exclude asistența socială din domeniul de aplicare a acestui 
regulament.

În anumite condiții, petiționara ar putea avea dreptul în Germania la prestații precum asistență 
socială sau locuință ori încălzire. Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene prevede că orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de 
ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate 
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și de dispozițiile adoptate în vederea aplicării acestora. Condițiile respective se regăsesc în 
Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. 

Articolul 24 din această directivă asigură faptul că orice cetățean al Uniunii care, în temeiul 
prezentei directive, își are reședința pe teritoriul statului membru gazdă se bucură de egalitate 
de tratament în raport cu resortisanții statului membru respectiv. Cu toate acestea, în 
conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din directivă, statul membru gazdă nu este obligat să 
acorde dreptul la prestații de asistență socială în timpul primelor trei luni de ședere unor 
persoane altele decât lucrătorii care desfășoară activități salariate sau independente, 
persoanelor care își mențin acest statut și membrilor familiilor acestora.

În conformitate cu informațiile primite de membrul german al Comisiei administrative pentru 
securitatea socială a lucrătorilor migranți, cazul petiționarei este în continuare deschis. În 
decizia sa temporară din 27 martie 2009, Tribunalul Social german din Berlin a declarat că 
petiționara are dreptul la 80% din prestațiile acordate în temeiul cărții nr. II a Codului social 
german, precum și la subvenții pentru locuință și încălzire. 

Pe baza informațiilor primite, Comisia nu a putut identifica nicio discriminare pe motive de 
naționalitate. Se pare că în cazul de față este vorba mai curând despre o dispută privind 
circumstanțele reale decât despre aplicarea incorectă a legislației comunitare.


