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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0646/2009, adresată de Markus Sonnenschein, de cetățenie germană, în 
numele Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, însoțită de 50 de semnături, 
privind discrepanța dintre legislația privind securitatea socială din Germania și cea 
din Elveția care cauzează prejudicii lucrătorilor transfrontalieri (care au domiciliul 
în Germania și lucrează în Elveția)

1. Rezumatul petiției

Această petiție a fost adresată guvernului federal german, parlamentului landului Baden 
Württemberg și Parlamentului European. Aceasta vizează cazul unui lucrător din industria 
germană de catering, care fusese anterior angajat în Elveția și care a suferit un accident de 
muncă ce a condus la invaliditate. El primește o pensie de invaliditate din partea Elveției. 
Plângerea lui se referă la faptul că autoritățile germane refuză să-i acorde alocație pentru 
creșterea copilului pe motiv că pensia elvețiană include deja un element al alocației pentru 
copil.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Dispozițiile UE în domeniul securității sociale prevăd coordonarea, și nu armonizarea 
sistemelor de securitate socială. Aceasta înseamnă că fiecare stat membru este liber să 
stabilească detaliile propriului său sistem de securitate socială, inclusiv prestațiile care sunt 
acordate, condițiile de eligibilitate, modul de calculare a acestor prestații și numărul 
contribuțiilor care trebuie plătite. Dispozițiile UE, în particular Regulamentele (CEE) 
nr. 1408/71 și 574/72 stabilesc norme și principii comune care trebuie respectate de toate 
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autoritățile naționale atunci când aplică legislația națională. Acest norme asigură faptul că 
aplicarea diferitelor legislații naționale respectă principiile de bază ale egalității de tratament 
și al nediscriminării. 

În ceea ce privește Elveția, regulamentele menționate mai sus, (CEE) nr. 1408/71 și 574/72,
se aplică, în general, prin intermediul Acordului dintre Comunitatea Europeană și statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera 
circulație a persoanelor1, așa cum este prevăzut în anexa II la acordul respectiv.

În ceea ce privește alocațiile familiale, capitolele 7 și 8 de la titlul III din Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71 prevăd norme de coordonare în ceea ce privește alocațiile familiale. Dacă o 
persoană are dreptul la alocații familiale în temeiul legislației mai multor state, ea primește, în 
principiu, suma cea mai mare a alocațiilor prevăzute. Există unele norme speciale privind 
cumulul de drepturi, care împiedică plata în exces, prin faptul că desemnează statul care 
deține competența primară (statul de angajare) și statul care deține competența secundară 
(statul de reședință). În funcție de valoarea prestațiilor acordate, statul cu competență 
secundară poate suspenda plata prestațiilor sale până la valoarea prevăzută deja de statul cu 
competență primară; a se vedea articolul 76 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sau 
articolul 10 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

Contactat de serviciile Comisiei, membrul german al Comisiei administrative pentru 
securitatea socială a lucrătorilor migranți a oferit Comisiei Europene informații cu privire la 
răspunsul guvernului german trimis Parlamentului European prin scrisoarea din 4 iunie 2009: 
guvernul german a făcut trimitere la decizia celei mai înalte instanțe germane, competentă în 
domeniu, Bundesfinanzhof, care a adoptat o hotărâre în această cauză la 26 octombrie 2006. 
În hotărârea sa, Bundesfinanzhof a aplicat articolul 10 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul (CEE) nr. 574/72, afirmând că dreptul la alocația pentru copii germană este 
suspendată până la valoarea alocației pentru copii elvețiană și că dreptul la alocația pentru 
copii germană nu există atâta timp cât alocația pentru copii elvețiană este mai mare decât 
prestația acordată în Germania.

Prin urmare, instanța germană nu a negat dreptul la alocația pentru copii germană în sine, ci a 
considerat că Elveția este statul cu competență primară. În plus, pentru a preveni cumulul de 
drepturi, alocația pentru copii germană a fost suspendată până la valoarea sumei plătită de 
Elveția. De vreme ce componenta referitoare la copii a prestației elvețiene pare a fi mai mare 
sau egală cu prestația germană, nu este necesară plata unei prestații germane.

Această evaluare este în conformitate cu legislația comunitară, dacă sunt îndeplinite condițiile 
faptice ale normelor privind cumulul de drepturi prevăzute la articolul 10 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

În ceea ce privește partea în care petiționarul se plânge că pensia de invaliditate elvețiană 
conține alocația pentru copii elvețiană, aceasta este o chestiune de competență națională, 
deoarece Elveția este cea care hotărăște cu privire la modul în care sunt acordate prestațiile.

În ceea ce privește partea în care petiționarul își exprimă regretul față de faptul că sistemele 
                                               
1 OJ L 114 of 30.4.2002, page 6
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de securitate socială german și elvețian diferă unul de celălalt, trebuie reamintit că nu există 
un sistem de securitate socială european armonizat. Acesta este motivul pentru care 
comunitatea deține competențe pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, dar nu și 
pentru armonizarea lor.

Pe baza celor de mai sus, serviciile Comisiei împărtășesc opinia guvernului german că nu este 
necesară modificarea legislației naționale sau europene, deoarece chestiunea în cauză pare a fi 
mai curând o neînțelegere a legislației europene, decât o problemă structurală sau o aplicare 
inadecvată a legislației europene.

Cu toate acestea, dacă, după reevaluarea cazului persoanei respective în lumina explicațiilor 
oferite, petiționarul consideră în continuare că legislația europeană a fost aplicată incorect, 
acesta este invitat să trimită detaliile cazului serviciilor Comisiei pentru o examinare 
suplimentară.

Concluzii

Pe baza informațiilor primite, Comisia consideră că petiția provine dintr-o neînțelegere a 
normelor europene relevante. În consecință, nu este necesară modificarea acestora.


