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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1450/2009 adresată de Ulrike Büker, de cetățenie germană, privind 
plata în avans a pensiei alimentare către beneficiarii germani care au domiciliul 
într-un alt stat membru

1. Rezumatul petiției

Petiționara care are domiciliul în Spania și are patru copii minori cu trei bărbați diferiți, dintre 
care doi au domiciliul în Germania, subliniază problemele pe care le întâmpină în cazul 
solicitărilor sale privind plata în avans a pensiei alimentare, întrucât tații copiilor care au 
domiciliul în Germania sunt șomeri (beneficiari ai alocațiilor Hartz IV). Autoritățile germane 
au informat-o că ea trebuie să solicite alocațiile respective în țara unde are domiciliul, în cazul 
său Spania, însă obținerea plății acestei alocații (maximum 100 de euro lunar) implică un 
proces de recuperare de lungă durată și în orice caz, plata este limitată la o perioadă de 18 
luni. Petiționara consideră că în urma celor menționate mai sus, ea împreună cu copiii săi sunt 
victimele neaplicării principiului liberei circulații în Uniunea Europeană și, prin urmare, 
solicită intervenția Parlamentului European.  

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010.

Avansurile din pensiile alimentare sunt avansuri recuperabile, care au scopul de a compensa 
nerespectarea de către un părinte a obligației legale de a-și întreține propriul copil, obligație ce 
derivă din dreptul familiei.
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Plățile în avans ale pensiei de întreținere au făcut obiectul a trei hotărâri ale CEJ1. Curtea a 
considerat aceste prestații ca fiind prestații familiale în interpretarea articolului 4 alineatul (1) 
litera (h) al Regulamentului (CEE) nr. 1408/71.Conform circumstanțelor descrise în petiție, 
Spania este statul membru care este primul competent să acorde prestațiile familiale în cazul 
petiționarei, deoarece aceasta lucrează și locuiește acolo împreună cu copiii săi.
Se pune problema dacă Germania ar putea fi statul membru competent în subsidiar în privința 
prestațiilor familiale destinate copiilor în discuție, din moment ce tatăl lor locuiește în 
Germania. 

Articolul 2 alineatul (1) al Regulamentului nr. 1408/71 prevede că regulamentul se aplică 
lucrătorilor salariați sau lucrătorilor care desfășoară activități independente care se află sau s-
au aflat sub incidența legislației unuia ori mai multor state membre și membrilor familiilor 
acestora.

Termenii de „lucrător salariat” și „lucrător care desfășoară activități independente” pe care 
această dispoziție îi conține sunt definiți la articolul 1 litera (a) al regulamentului. Aceștia 
includ orice persoană asigurată împotriva evenimentelor neprevăzute, în oricare dintre 
sistemele de asigurare socială la care articolul 1 litera (a) face referire, în baza condițiilor la 
care acea dispoziție face referire.

Din hotărârea instanței administrative germane reiese clar că tatăl nu este nici lucrător salariat, 
nici lucrător care desfășoară activități independente și nici beneficiar al ajutorului de șomaj. 
El obține prestații pentru garantarea mijloacelor de existență, în sensul asigurării de bază 
pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, fără suplimentare, care este o prestație 
specială necontributivă conform articolului 10a din Regulamentul 1408/71, coroborat cu 
Anexa IIa punctul E. „Germania”. Tatălui îi sunt acoperite în Germania doar cheltuielile cu 
îngrijirile medicale (prestații în natură ale asigurării de boală) ca ajutor conex prestației 
speciale necontributive descrise mai sus. 

Dacă instituția competentă pentru acordarea prestațiilor familiale în conformitate cu titlul III 
capitolul 7 din Regulamentul 1408/71 este una germană, atunci în sensul articolului 1 litera 
(a) punctul (ii) al Regulamentului 1408/71, coroborat cu Anexa I punctul E. „Germania”:

(a) „lucrător salariat” înseamnă o persoană cu asigurare obligatorie pentru șomaj sau orice 
persoană care, ca urmare a unei astfel de asigurări, obține prestații în numerar conform 
asigurării în caz de boală sau prestații similare, ori funcționarul care, dat fiind statutul său, se 
bucură de un nivel de remunerare care este cel puțin egal cu acela care, în cazul unui salariat, 
ar avea ca rezultat o asigurare obligatorie împotriva riscului de șomaj.

(b) „lucrător care desfășoară o activitate independentă” înseamnă orice persoană care 
desfășoară o activitate independentă și care este obligată:

- să facă parte dintr-un regim de asigurări pentru limită de vârstă pentru lucrătorii care 
desfășoară activități independente sau să contribuie la acesta,

sau

                                               
1 Cauza C-85/99, Offenmanns, Cauza C-255/99, Humer și Cauza C-302/02 Effing
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- să facă parte dintr-un regim în cadrul asigurării obligatorii de pensie.

Concluzia este că tatăl nu este o persoană care intră sub incidența articolului 2 al 
Regulamentului 1408/71 (persoane acoperite) în privința prestațiilor familiale și, ca urmare, 
Germania nu este statul membru competent să acorde prestațiile familiale.

Luând în considerare natura specifică a plăților în avans ale pensiei de întreținere, legiuitorul1
a ales să excludă în totalitate aceste prestații din domeniul de aplicare al noului regulament de 
coordonare2 aplicabil de la 1 mai 2010. Legiuitorul a considerat ca aceste plăți în avans nu ar 
trebui considerate ca o prestație directă de sprijin colectiv în favoarea familiilor și că regulile 
UE de coordonare a sistemelor de securitate socială nu ar trebui deci aplicate plăților în avans 
ale pensiei de întreținere. Pe cale de consecință, noul regulament de coordonare prevede 
expres că plățile în avans ale pensiei alimentare, enumerate în Anexa I a Regulamentului 
883/2004, sunt excluse din regulamentul de coordonare. 

Concluzie

Petiționara este îndrituită să primească plăți în avans ale pensiei de întreținere în Spania, care 
este atât statul de reședință pentru aceasta și copiii săi, cât și statul în care își desfășoară 
activitatea salariată. Comisia nu poate identifica nici o încălcare a dreptului UE de către 
instituțiile sau instanțele germane. Petiționara trebuie să urmeze procedura spaniolă națională 
și să solicite plățile în avans ale pensiei de întreținere în această țară dacă dorește să le 
primească. Depinde exclusiv de condițiile naționale dacă aceasta este sau nu eligibilă pentru 
primirea ajutorului.

                                               
1 Consiliul în unanimitate și în cadrul procedurii de codecizie cu Parlamentul European
2 A se vedea Regulamentul (CE) nr. 883/2004 aplicabil de la 1 mai 2010 și considerentul său 
nr. 36 și articolul 1 litera (z)


