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Ref.: Petiția nr. 0749/2010, adresată de Steven Gordon, de cetățenie austriacă, 
privind o decizie a unui fond de pensii german

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este cetățean austriac și beneficiază de o pensie din partea Germaniei. Acesta își 
exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că fondul de pensii german i-a redus pensia cu o 
sumă care i-a fost plătită de fondul de sănătate austriac pentru terapia urmată în Austria 
împotriva hepatitei C cronice. Fondul de pensii german consideră că terapia a fost urmată în 
Germania și tratează infectarea cu hepatită C ca fiind un accident de muncă. Petiționarul 
consideră că acest lucru nu este corect și că statul german – prin deducerea din pensia sa a 
costurilor plătite de către Austria – încalcă suveranitatea Austriei. El îi solicită Parlamentului 
European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul locuiește în Austria și beneficiază de o pensie pentru limită de vârstă din partea 
Germaniei. Instituția austriacă pentru asigurarea privind accidentele de muncă și bolile 
profesionale, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), plătește petiționarului o 
prestație în numerar pentru hepatita C cronică, contractată de petiționar în urma unei donări de 
plasmă. Instituția germană competentă de asigurare de pensii, Deutsche Rentenversicherung 
Bund (DRV Bund), a redus pensia plătită petiționarului cu valoarea plătită acestuia de către 
AUVA. Petiționarul susține că hepatita C contractată de acesta nu poate fi considerată un 
accident de muncă și că, prin deducerea prestației acordate de către AUVA, DRV Bund a 
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încălcat suveranitatea Austriei.

Legislația UE în domeniul securității sociale, în primul rând Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială1 prevede numai coordonarea, nu 
armonizarea sistemelor de securitate socială ale statelor membre. Acest lucru înseamnă că 
statele membre rămân în mare parte libere să stabilească detaliile propriilor sisteme de 
securitate socială. Aceasta include definirea a ceea ce constituie accident de muncă sau boală 
profesională. Potrivit informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, în conformitate cu legislația 
austriacă, prestațiile plătite persoanelor care contractează boli în urma donării de sânge sau 
plasmă sunt considerate indemnizații de boală profesională. Prin urmare, nu contravine 
legislației Uniunii Europene ca prestația plătită petiționarului de către AUVA să fie 
considerată o prestație pentru un accident de muncă sau o boală profesională de către DRV 
Bund.

Având în vedere că indemnizația plătită petiționarului de către AUVA nu constituie prestații 
de invaliditate, pentru limită de vârstă sau de urmaș, cumularea sa cu pensia acordată 
petiționarului de către DRV Bund se consideră „cumul de prestații de tipuri diferite” [articolul 
53 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004)]. Normele aplicabile în astfel de 
situații de cumulare a prestațiilor de diferite tipuri prevăzute la articolul 53 alineatul (3) și 
articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 nu interzic o normă națională precum cea 
aplicată de DRV Bund în conformitate cu care valoarea unei prestații în numerar, fie că este 
vorba despre o prestație primită în conformitate cu legislația germană sau o prestație primită 
în conformitate cu legislația unui alt stat membru pentru un accident de muncă sau o boală 
profesională, este dedusă din pensia pentru limită de vârstă. Dimpotrivă, având în vedere 
faptul că articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 prevede norme 
detaliate cu privire la modul în care astfel de deduceri (din prestații de diferite tipuri) trebuie 
să fie realizate din mai mult de o prestație (de invaliditate, pentru limită de vârstă sau de 
urmaș), reiese în mod evident faptul că nu contravine legislației Uniunii Europene ca astfel de 
deduceri (din prestații de diferite tipuri) să fie realizate dintr-o singură prestație (de 
invaliditate, pentru limită de vârstă sau de urmaș).

Concluzii

Comisia conchide că decizia luată de DRV Bund de a deduce prestația plătită petiționarului de 
către AUVA nu contravine legislației Uniunii Europene.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială, JO L 166, 30.4.2004, p. 1 (Corrigendum JO L 200, 7.6.2004, p. 1), 
astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei (JO L 338, 
22.12.2010, p. 35).


