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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1521/2008, adresată de Justinus A. Linskens, de cetățenie 
germană, privind problemele cu pensiile sociale din Germania și Țările de 
Jos

1. Rezumatul petiției

Petiționarul suferă de o boală autoimună și acum, în calitate de fost grănicer între Germania și 
Țările de Jos, are probleme ce țin de chestiunea răspunderii pentru pensiile sociale. Cu toate 
acestea, petiționarul nu oferă nici un exemplu concret de probleme pe care le întâmpină.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, și nu armonizarea 
sistemelor de securitate socială. Acest lucru înseamnă că fiecare stat membru este liber să 
stabilească detaliile propriului său sistem de asigurări sociale, inclusiv prestațiile care trebuie 
acordate, condițiile de eligibilitate, modalitatea de calculare a acestor prestații și cuantumul 
cotizațiilor care trebuie plătite. Dreptul UE, în special Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și nr. 
987/209, prevede norme și principii comune care trebuie respectate de către toate autoritățile 
naționale atunci când aplică legislația internă. Respectivele norme garantează faptul că
aplicarea diferitelor legislații naționale respectă principiul de bază al egalității de tratament și 
al nediscriminării. 
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Serviciile Comisiei au contactat autoritățile olandeze pentru a clarifica situația. Autoritățile 
olandeze au răspuns că instituția competentă olandeză, Agenția de gestionare a asigurărilor 
angajaților (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV) a examinat cazul 
petiționarului, rezultatul fiind că UWV plătește acum integral petiționarului o pensie pentru 
incapacitate de muncă.

Este posibil ca petiția să fi avut drept cauză faptul că, la momentul respectiv, petiționarul nu 
primise o scrisoare conexă din partea instituției competente olandeze, din cauza unei erori 
prin care corespondența către petiționar a fost trimisă la o adresă din țările de Jos, și nu la 
adresa corectă din Germania. Agenția olandeză UWV a dat asigurări că această eroare a fost, 
între timp, corectată.

Concluzie

Ca urmare a informațiilor primite din partea autorităților olandeze, serviciile Comisiei 
consideră că problemele petiționarului cu privire la dreptul acestuia la prestații de securitate 
socială sunt rezolvate. În consecință, nu se poate vorbi de o încălcare a legislației UE.


