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Subiect: Petiția nr. 0595/2010, adresată de Henryka Magdalena Andersen, de cetățenie 
poloneză, privind dispozițiile daneze referitoare la reducerea pensiilor și implicit 
la neaplicarea principiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului 
privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și 
cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității

Petiția nr. 0799/2010, adresată de Britta Schulz, de cetățenie daneză, privind 
dispozițiile daneze referitoare la reducerea pensiilor și implicit la nerespectarea 
principiilor prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu 
familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității

Petiția nr. 0815/2011, adresată de Anna Poulsen, de cetățenie poloneză, privind dispozițiile 
referitoare la pensia parțială din Danemarca și încălcarea asociată a principiilor 
prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile 
acestora care se deplasează în cadrul Comunității

1. Rezumatul petiției nr. 0595/2010

Petiționara, care locuiește în Danemarca de 18 ani, face referire la normele daneze din 
domeniul pensionării, conform cărora dreptul la pensionare se obține pe baza numărului 
de ani în care persoana a avut domiciliul permanent în Danemarca. Nu are nicio 
importanță dacă persoana respectivă a lucrat sau a plătit impozite. Dacă persoana nu a 
avut domiciliul în Danemarca pentru numărul de ani prevăzut de lege, i se va aloca o 
pensie mai mică. Petiționara subliniază faptul că această situație încalcă principiile 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de 
securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează 
în cadrul Comunității și ea face referire în special la articolul 3 alineatul (1) din 
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regulament, care prevede că „persoanele cu reședința pe teritoriul unuia dintre statele 
membre, cărora li se aplică dispozițiile prezentului regulament, se supun acelorași 
obligații și beneficiază de legislația oricărui stat membru în aceleași condiții ca și 
resortisanții acelui stat, sub rezerva dispozițiilor speciale ale prezentului regulament” și la 
articolul 4 (Domeniul de aplicare material) și articolul 46 (Acordarea prestațiilor). De 
asemenea, petiționara subliniază faptul că persoanelor cărora li s-a redus cuantumul 
pensiei în Danemarca trebuie să trăiască în sărăcie relativă, cu două treimi sau chiar 
jumătate din suma care se cuvine în caz de pensionare anticipată sau în cazul pensiei 
pentru limită de vârstă, chiar dacă articolul 50 din regulament prevede că „beneficiarului 
prestațiilor căruia i s-a aplicat prezentul capitol nu i se poate acorda, în statul pe al cărui 
teritoriu își are reședința și în conformitate cu legislația căruia îi este datorată o prestație, 
o prestație mai mică decât prestația minimă stabilită de respectiva legislație pentru o 
perioadă de asigurare egală cu toate perioadele de asigurare luate în calcul pentru 
acordarea prestațiilor în conformitate cu articolele precedente. Dacă este necesar, 
instituția competentă din acel stat îi plătește, pe întreaga perioadă în care își are reședința 
pe teritoriul statului respectiv, un supliment egal cu diferența dintre totalul prestațiilor 
datorate în temeiul prezentului capitol și valoarea prestației minime”. Prin urmare, 
petiționara invită Parlamentul European să adopte dispozițiile necesare pentru a asigura 
că autoritățile daneze respectă legislația UE în domeniu.

Rezumatul petiției nr. 0799/2010
Petiționara este cetățean danez, dar este originară din landul german Schleswig de Sud 
(Germania), unde a fost angajată în interes public danez în cadrul organizației centrale 
daneze pentru minorități „Dansk Skoleforening” (Asociația școlilor daneze). Petiționara, 
care acum locuiește în Danemarca, face referire la normele daneze din domeniul 
pensionării, conform cărora dreptul la pensionare se obține pe baza numărului de ani în 
care persoana și-a avut domiciliul permanent în Danemarca. Nu are nicio importanță dacă 
persoana respectivă a lucrat sau a plătit impozite. În cazul în care persoana nu și-a avut 
domiciliul în Danemarca pentru numărul de ani prevăzut de lege, aceasta va beneficia de 
o pensie mai mică („brøkpension”). Petiționara consideră că această situație de fapt 
încalcă principiile tratamentului egal și Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului 
privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu 
familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității. De asemenea, petiționara 
precizează că așa-numitul „ajutor inițial”, care este un beneficiu public oferit persoanelor 
ce au emigrat în Danemarca după 1 iulie 2002, reprezintă o rușine pentru bunăstarea 
Danemarcei. Prin urmare, ea solicită Parlamentului European să adopte măsurile 
necesare pentru a asigura că autoritățile daneze respectă spiritul și litera legislației UE în 
domeniu.

Rezumatul petiției nr. 0815/2011
Petiționara, care locuiește în Danemarca din 1987, face referire la normele privind 
pensiile din Danemarca, conform cărora dreptul la pensie se obține pe baza numărului de 
ani în care o persoană a deținut domiciliu stabil în Danemarca. Dacă cerința privind 
numărul de ani în care o persoană trebuie să dețină un domiciliu stabil în Danemarca nu 
este îndeplinită, pensia plătită persoanei respective va fi în cuantum mai mic, respectiv 
așa-numita pensie parțială (brøkpension). Petiționara atrage atenția asupra faptului că 
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această situație contravine principiilor prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al 
Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii 
salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, făcând, de 
asemenea, referire la Hotărârea Curții Europene de Justiție pronunțată în cauza 236/78 
[Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs (FNROM)/Giovanni Mura]. Prin 
urmare, petiționara solicită Parlamentului European să ia măsurile necesare pentru a 
asigura că autoritățile daneze vor respecta legislația și jurisprudența UE în vigoare în 
acest domeniu.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0595/2010 a fost declarată admisibilă la 4 octombrie 2010, petiția nr. 0799/2010 a 
fost declarată admisibilă la 5 noiembrie 2010, iar petiția nr. 0815/2011 a fost declarată 
admisibilă la 8.11.2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011.

Petițiile nr. 0595/2010 și 0799/2010

Ambele petiționare primesc pensie de invaliditate (førtidspension) în Danemarca. Deoarece au 
avut reședința în afara Danemarcei în anumite perioade de timp (una dintre petiționare s-a 
născut în Polonia, cealaltă în Germania, dar ambele s-au mutat mai târziu în Danemarca), 
primesc doar o fracțiune din suma totală dintr-o pensie de invaliditate, stabilită de legislația 
daneză. Petiționarele consideră că acest lucru constituie un tratament inegal nejustificat pe 
baza faptului că acestea nu au avut reședința în Danemarca în anumite perioade și, astfel, 
constituie o discriminare indirectă considerată ilegală în temeiul articolului 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/20041 [înainte de 1 mai 2010: articolul 3 din Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/712] și articolul 45 din TFUE și/sau articolul 21 din TFUE.

În plus față de pensiile lor de invaliditate, ambele petiționare primesc un supliment în temeiul 
articolului 27a din Legea daneză privind politica socială activă (lov om aktiv socialpolitik), 
care li se acordă deoarece primesc doar o fracțiune din pensia totală de invaliditate. 
Petiționarele consideră că acest supliment este calculat în mod incorect. Acestea sunt de 
părere că ar trebui să fie calculat astfel încât să completeze fracțiunea de pensie de invaliditate 
(pe care o primesc) și să se obțină o pensie de invaliditate completă.

Mai mult, acestea sunt de părere că dispozițiile articolului 58 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 [înainte de 1 mai 2010: articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 1408/71] obligă 
instituția daneză competentă să le plătească un supliment calculat astfel încât să completeze 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 200, 7.6.2004, p. 1), astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul (CE) nr. 988/2009 (JO L 284, 30.10.2009, p. 43).
2 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de 
securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu 
membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 28, 30.1.1997, p. 1), astfel cum a fost 
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 592/2008 (JO L 177, 4.7.2008, p. 1).
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fracțiunea de pensie de invaliditate pe care o primesc și să se obțină o pensie completă de 
invaliditate.

Una dintre petiționare se referă la modul în care a fost impozitată în Danemarca, după ce a 
primit, de asemenea, o pensie poloneză de invaliditate. Aceasta explică faptul că a avut loc o 
regularizare a impozitului său danez, iar, drept rezultat, anumite indemnizații au fost ajustate. 
Petiționara este de părere că sarcina fiscală totală aplicată pensiei sale poloneze este excesivă.

Cealaltă petiționară face referire la perioadele în care a lucrat în Germania pentru Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig (Asociația școlilor daneze pentru landul Schleswig de Sud). În 
temeiul legislației daneze, aceste perioade de activitate salariată pot fi considerate în anumite 
circumstanțe drept ocupare a forței de muncă în interes public danez și, prin urmare, pot conta 
la cumularea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă și/sau de invaliditate în Danemarca. 
În cazul petiționarei, recunoașterea acestor perioade de activitate salariată, în scopul cumulării 
drepturilor la pensie daneză, este cu toate acestea refuzată de instituția daneză, pe motiv că 
aceasta a fost asigurată în temeiul legislației germane din acea perioadă.

Observațiile Comisiei 

a. Competențele limitate ale Uniunii Europene în domeniul securității sociale

Competențele Uniunii Europene în domeniul securității sociale sunt limitate. Într-adevăr, 
după cum a confirmat Curtea de Justiție în nenumărate rânduri1 , tratatele prevăd coordonarea, 
și nu armonizarea legislației statelor membre. Ca urmare, în realitate există diferențe între 
regimurile de securitate socială ale statelor membre și, în consecință, între drepturile 
persoanelor care lucrează în statele membre. Diferențele de fond și de procedură dintre 
regimurile de securitate socială ale statelor membre individuale și, prin urmare, dintre 
drepturile persoanelor care lucrează în statele membre nu sunt afectate de tratate.

b. Principiul cumulării de perioade ca bază a dreptului la prestații pentru limită de vârstă 
și de invaliditate

În privința prestațiilor pentru limită de vârstă și de invaliditate2, normele de coordonare a 
sistemelor de securitate socială au fost întotdeauna bazate pe principiul că o persoană care în 
cursul vieții sale a intrat sub incidența legislației din domeniul securității sociale a mai multor 
state membre va beneficia de o prestație separată (de obicei pensie) în fiecare stat membru în 
cauză, iar această prestație este calculată pe baza perioadei realizate în statul membru 
respectiv. 
                                               
1 A se vedea doar cauza 41/84, Pinna/Caisse d'allocations familiales de la Savoie, Rec., 1986, p. 16, 
punctul 20; cauza C-340/94, de Jaeck/Staatssecretaris van Financiën, Rec., 1997, p. I-495, punctul 18; cauza C-
221/95, Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants/Hervein, Rec., 1997, p. I-635, 
punctul 16.
2 Trebuie remarcat faptul că se aplică norme diferite pentru prestațiile de invaliditate pe baza așa-numitei 
„legislații de tip A”, care este legislația în temeiul căreia valoarea prestațiilor de invaliditate este independentă de 
perioadele de asigurare sau de rezidență și care este în mod expres menționată în anexa VI la Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004, a se vedea articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Întrucât anexa VI la 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 nu cuprinde nicio prevedere în ceea ce privește Danemarca, aceasta nu este 
pertinentă în acest caz.
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În special în privința pensiilor pentru limită de vârstă și de invaliditate, legislația din 
majoritatea statelor membre prevede încheierea unei anumite perioade minime de asigurare, 
de activitate salariată, de activitate independentă sau de rezidență (ca în cazul Danemarcei), 
înainte de a dobândi un drept la prestații. În conformitate cu principiul cumulării perioadelor 
prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 [înainte de 1 mai 2010: articolul 
45 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71], un astfel de stat membru trebuie, în 
scopul dobândirii unui drept la prestații, să ia în considerare perioadele de asigurare, de 
activitate salariată, de activitate independentă sau de rezidență într-un alt stat membru în 
măsura în care este necesar (de exemplu, în măsura în care perioada totală cumulată realizată 
în temeiul legislației sale este mai scurtă decât perioada minimă).

Este esențial de subliniat că acest principiu al cumulării perioadelor nu înseamnă că 
perioadele realizate într-un stat membru trebuie să fie luate în considerare în alt stat membru 
ca bază de calcul a cuantumului prestațiilor datorate de instituție în statul membru din urmă1. 
Luarea în considerare a perioadelor realizate într-un alt stat membru în scopul calculării 
cuantumului pensiei ar însemna că fiecare prestație plătită persoanei respective de un stat 
membru în cauză ar trebui să se bazeze pe totalul perioadelor realizate în toate statele 
membre. Cu alte cuvinte, persoana în cauză ar primi mai multe pensii care ar fi toate bazate pe 
întreaga sa perioadă de activitate în muncă. Acest lucru nu numai că ar fi în mod vădit contrar 
normei potrivit căreia legislația Uniunii Europene în domeniul securității sociale nu trebuie să 
conducă la o situație în care o persoană beneficiază de mai multe prestații de același fel pentru 
aceeași perioadă de asigurare [articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, înainte de 
1 mai 2010 articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71] dar, de asemenea, ar invalida 
complet dispozițiile privind calcularea prestațiilor naționale de la articolului 52 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 [înainte de 1 mai 2010: articolul 46 din Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71], așa-numitul „calcul pro-rata”. Prin urmare, cumularea perioadelor și calcularea 
pensiei care urmează să fie plătită de către un stat membru sunt două chestiuni distincte. 
Perioadele cumulate în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
[înainte de 1 mai 2010: articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71] au o 
relevanță directă doar pentru realizarea unei perioade minime necesare pentru un drept la 
prestații ca atare („dobândirea” unui drept), și nu pentru calcularea cuantumului real al unei 
prestații.

Conform informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, legislația daneză privind prestațiile de 
invaliditate prevede că persoanele care au locuit timp de cel puțin patru cincimi (4/5) din 
perioada cuprinsă între vârsta de cincisprezece ani și începutul invalidității au dreptul la 
cuantumul total al unei pensii de invaliditate stabilit de legislația daneză. Persoanele care au 
avut reședința în Danemarca pentru o perioadă mai scurtă de patru cincimi (4/5) din perioada 
cuprinsă între vârsta de cincisprezece ani și începutul invalidității primesc o fracțiune din 
cuantumul total al unei pensii de invaliditate. Această fracțiune corespunde cu perioada 
efectivă de rezidență în Danemarca a persoanei în cauză între vârsta de cincisprezece ani și 
începutul invalidității, împărțită la patru cincimi din durata totală dintre vârsta de 
cincisprezece ani și începutul invalidității.

                                               
1 Normele speciale care nu sunt pertinente în cazul petițiilor se aplică totuși pentru perioade mai mici de 
un an, a se vedea articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 [înainte de 1 mai 2010: articolul 48 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71].
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Prin urmare, în conformitate cu aceste norme stabilite de legislația daneză, petiționarele 
primesc optsprezece patruzecimi (18/40) și respectiv douăzeci și șapte patruzecimi (27/40) 
dintr-o pensie completă de invaliditate în baza faptului că acestea au avut reședința în 
Danemarca numai pentru o perioadă mai mică de patru cincimi (4/5) din perioada cuprinsă 
între vârsta de cincisprezece ani și începutul invalidității lor. Cuantumul respectiv al pensiei 
de invaliditate daneze a ambelor petiționare este astfel bazat pe perioade (de rezidență) 
petrecute de acestea în Danemarca. Acest lucru este în conformitate cu principiile de bază ale 
UE privind coordonarea securității sociale în domeniul prestațiilor de invaliditate, prezentate 
pe scurt mai sus, cel mai important fiind principiul cumulării perioadelor ca bază a dreptului 
la pensie.

Desigur, faptul că legislația daneză tratează perioadele de rezidență în Danemarca în mod 
diferit față de perioadele de rezidență în străinătate în scopul determinării cuantumului unei 
pensii de invaliditate daneze constituie în mod clar un tratament diferențiat pe baza rezidenței. 
Cu toate acestea, un astfel de tratament diferențiat nu poate fi considerat incompatibil cu 
legislația Uniunii Europene, în special cu articolele 21 și 45 din TFUE și cu articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004. După cum s-a precizat mai sus, legislația Uniunii Europene 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială în domeniul prestațiilor pentru limită de 
vârstă și de invaliditate se bazează tocmai pe acest principiu, și anume că un drept este 
dobândit numai pentru perioadele realizate efectiv în statul membru respectiv.

c. Suplimentul în conformitate cu articolul 27a din Legea privind politica socială activă 
(lov om aktiv socialpolitik)

Conform informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, suplimentul în conformitate cu articolul 
27a din Legea privind politica socială activă (lov om aktiv socialpolitik) se acordă titularilor 
de pensii de invaliditate care primesc doar o fracțiune din pensia de invaliditate completă. 
Acest supliment nu poate depăși diferența dintre o pensie de invaliditate completă și 
fracțiunea de pensie de invaliditate acordată persoanei în cauză. Valoarea sa este stabilită la 
nivelul prestațiilor de asistență socială generale. Este evident că obiectivul suplimentului este 
acela de a asigura un venit minim de subzistență titularilor de pensii de invaliditate, prin 
completarea fracțiunii de pensie de invaliditate până la valoarea asistenței sociale.

Prin urmare, suplimentul în conformitate cu articolul 27a din Legea privind politica socială 
activă (lov om aktiv socialpolitik) pare să aibă caracteristicile unei prestații speciale în 
numerar de tip necontributiv, astfel cum este descrisă la articolul 70 alineatul (2) litera (a) 
punctul (i) și litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Aceste prestații au atât 
caracteristicile unei prestații de securitate socială [care intră sub incidența Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004], cât și cele ale asistenței sociale [care este exclusă din domeniul de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 prin articolul 3 alineatul (5) litera (a)]. Totuși, 
având în vedere că acesta nu este menționat în anexa X la Regulamentul (CE) nr. 883/2004, 
nu poate fi considerat o prestație specială în numerar de tip necontributiv în sensul 
regulamentului citat [a se vedea articolul 70 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004].

Pe de altă parte, suplimentul în conformitate cu articolul 27a din Legea privind politica 
socială activă (lov om aktiv socialpolitik) ar putea fi, de asemenea, considerat drept supliment 
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până la nivelul unei „prestații minime” în înțelesul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 [înainte de 1 mai 2010: articolul 50 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71], prestația 
minimă corespunzând nivelului prestațiilor de asistență socială generale.

Comisia va investiga în continuare clasificarea exactă a suplimentului în conformitate cu 
articolul 27a din Legea privind politica socială activă (lov om aktiv socialpolitik) și va 
contacta autoritățile daneze în această privință.

Cu toate acestea, este necesar să se evidențieze faptul că legislația Uniunii Europene nu obligă 
statele membre să asigure un anumit nivel al prestațiilor. În conformitate cu principiul enunțat 
mai sus, statele membre sunt în mare măsură libere să stabilească nivelul prestației plătite în 
temeiul legislației lor interne în domeniul securității sociale. Prin urmare, în orice caz, punctul 
de vedere al petiționarelor, potrivit căruia legislația Uniunii Europene le dă dreptul la un 
supliment în conformitate cu articolul 27a din Legea privind politica socială activă (lov om 
aktiv socialpolitik), care trebuie să fie calculat într-un anumit mod astfel încât acesta să le 
completeze fracțiunile de pensie până la atingerea cuantumului unei pensii complete, nu poate 
fi susținut. Clasificarea suplimentului în categoriile de prestații stabilite prin Regulamentul 
(CE) nr. 883/2004 este irelevantă în această privință.

d. Suplimentul la „prestația minimă” în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul 
(CE) nr. 883/2004

În ceea ce privește afirmația petiționarelor potrivit căreia acestea au dreptul la o pensie de 
invaliditate completă în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 [înainte de 
1 mai 2010: articolul 50 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71], Comisia ar dori să sublinieze 
că din modul de redactare a acestei dispoziții reiese în mod clar că noțiunea „prestație 
minimă” se stabilește pe baza dispozițiilor legislației interne a statului membru de reședință. 
Nu există o definiție comună la nivelul Uniunii Europene a noțiunii „prestație minimă”, care 
s-ar aplica în toate statele membre. Prin urmare, se aplică articolul 50 din Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71 „… numai în cazurile în care în legislația statului membru pe al cărui 
teritoriu își are reședința lucrătorul este prevăzută o pensie minimă”.1 Legislația Uniunii 
Europene în sine nu obligă statele membre să prevadă astfel de „prestații minime” în legislația 
lor. În orice caz, o „prestație minimă” în înțelesul articolului 58 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 [înainte de 1 mai 2010: articolul 50 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71] 
„există numai în cazul în care legislația statului de reședință include o garanție specifică al 
cărei scop este acela de a asigura beneficiarilor de prestații de securitate socială un venit 
minim care depășește cuantumul prestației și pe care îl pot solicita numai pe baza 
perioadelor de asigurare și a contribuțiilor proprii”.2

O „prestație minimă” în înțelesul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 [înainte 
de 1 mai 2010: articolul 50 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71], există, prin urmare, numai 
în cazurile în care prin legislația națională se garantează un venit minim de subzistență. După 

                                               
1 Cauza 64/77, Mario Torri/Office national des pensions pour travailleurs salaries, Rec., 1977, p. 2299, 
punctul 13; a se vedea, de asemenea, cauza 22/81, Regina/Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor 
Browning, Rec., 1981, p. 3357, punctul 10.
2 Cauza 22/81, Regina/Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning, Rec., 1981, p. 
3357, punctul 15.
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cum s-a precizat mai sus, în contextul pensiilor de invaliditate, articolul 27a din Legea privind 
politica socială activă prevede o prestație care completează o fracțiune de pensie de 
invaliditate până la nivelul asistenței sociale stabilit de legislația daneză. Rezultă, din simpla 
existență a acestei dispoziții, că o pensie de invaliditate completă nu poate fi considerată a 
constitui un venit minim de subzistență și, astfel, o „prestație minimă” în înțelesul articolului 
58 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 [înainte de 1 mai 2010: articolul 50 din Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71]. Prin urmare, afirmația petiționarelor că această din urmă dispoziție le 
conferă dreptul de a primi un supliment care corespunde cu diferența dintre o pensie de 
invaliditate completă și fracțiunea lor de pensie de invaliditate nu poate fi susținută.

e. Impozitarea pensiilor de invaliditate daneze și poloneze de către Danemarca

Impozitarea directă nu este armonizată la nivelul UE și rămâne în mare măsură de competența 
statelor membre. În ceea ce privește impozitarea pensiilor, statele membre sunt libere să 
decidă ce să impoziteze și în ce măsură, cu condiția neadoptării unor dispoziții legislative care 
discriminează, direct sau indirect, cetățenii care nu sunt resortisanți sau rezidenți. Prin urmare, 
Comisia nu poate interveni în regimul danez de impozitare a veniturilor din pensii, cu 
excepția cazului în care se constată un tratament fiscal discriminatoriu. În informațiile 
furnizate, Comisia nu constată niciun indiciu de tratament fiscal discriminatoriu față de 
petiționară și, prin urmare, nu ar avea niciun temei pentru inițierea unei acțiuni împotriva 
Danemarcei în acest caz.

În plus, Comisia constată că impozitarea veniturilor din străinătate (cum ar fi pensia poloneză) 
pe o bază brută, mai degrabă decât pe o sumă netă și apoi posibilitatea deducerii impozitului 
plătit în străinătate (impozitul polonez) din impozitul final datorat sunt în conformitate cu 
practica internațională comună, ca o metodă de evitare a dublei impozitări (în Danemarca și în 
Polonia) a veniturilor. De asemenea, recalcularea impozitului aplicabil unui anumit 
contribuabil în cazul în care se constată că veniturile acestuia au crescut este intrinsecă unui 
regim de impozitare progresivă. Astfel, se pare că Danemarca nu s-a abătut de la practica de 
impozitare comună în această privință.

f. Nerecunoașterea perioadelor realizate în Germania în scopul cumulării de drepturi la 
pensie în Danemarca

În conformitate cu normele privind stabilirea legislației aplicabile prevăzute în titlul II din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004, în special, articolul 11 alineatul (3) litera (a) [înainte de 
1 mai 2010: articolul 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71], 
petiționara a intrat sub incidența legislației germane în domeniul securității sociale în perioada 
în care a fost angajată în Germania. Prin urmare, aceasta a realizat perioade de asigurare 
pentru limită de vârstă și de invaliditate luate în considerare pentru cumularea pensiilor 
respective în Germania pe durata activității sale salariate de acolo. Întrucât petiționara nu a 
intrat, prin urmare, sub incidența legislației daneze în domeniul securității sociale pe durata 
activității sale salariate în Germania, nu poate fi considerat contrar legislației Uniunii 
Europene faptul că perioadele corespunzătoare nu sunt recunoscute de către autoritățile 
daneze pentru a fi luate în considerare la cumularea de drepturi la pensie în Danemarca.

Comisia ar dori să adauge că, în plus, legislația Uniunii Europene în domeniul securității 
sociale prevede în mod expres că aceasta nu ar trebui să conducă la o situație în care o 
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persoană beneficiază de mai multe prestații de același fel pentru aceeași perioadă de asigurare 
[articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, înainte de 1 mai 2010, articolul 12 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71]. Tocmai acest lucru s-ar întâmpla dacă ar fi acceptată 
afirmația petiționarei, potrivit căreia perioada sa activitate salariată în Germania nu contează 
pentru cumularea de drepturi la pensie numai în Germania, ci și în Danemarca.

Separat de aceste norme stabilite de legislația Uniunii Europene și în conformitate cu faptul 
expus mai sus privind libertatea statelor membre de a hotărî detaliile sistemelor de securitate 
socială proprii, statele membre pot, desigur, să recunoască în mod unilateral perioadele 
realizate în alt stat membru, care se iau în considerare la cumularea unui drept la prestații. Cu 
toate acestea, o astfel de recunoaștere unilaterală – cum se pare că s-a întâmplat în cazul 
Danemarcei în ceea ce privește anumite perioade realizate în străinătate în interesul public 
danez – este în afara domeniului de aplicare a legislației Uniunii Europene și este, prin 
urmare, o chestiune de drept național. Astfel, declarațiile petiționarei în această privință nu 
pot fi evaluate în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

Concluzie

Având în vedere conceptul clar de coordonare în domeniul pensiilor pentru limită de vârstă și 
de invaliditate stabilit de legislația Uniunii Europene, afirmațiile petiționarelor potrivit cărora 
acestea sunt îndreptățite să primească o pensie completă de invaliditate în temeiul dreptului 
Uniunii Europene nu pot fi admise. Tratamentul fiscal aplicat venitului petiționarei în 
Danemarca pare să fie în conformitate cu practicile fiscale comune internaționale și, chiar 
dacă nu a fost cazul, Comisia nu are dreptul să intervină în impozitarea directă a pensiilor 
daneze, având în vedere că impozitele directe nu sunt armonizate la nivelul UE și nu s-a găsit 
nicio dovadă de discriminare. De asemenea, nerecunoașterea perioadelor de activitate 
salariată realizate în străinătate în scopul cumulării unui drept la pensie de către autoritățile 
daneze este în conformitate cu legislația Uniunii Europene. Prin urmare, în acest moment, 
Comisia nu constată în cadrul petițiilor niciun element care ar sugera faptul că legislația 
Uniunii Europene nu este respectată.

Pentru a asigura securitatea juridică în această privință, Comisia va investiga în continuare 
clasificarea exactă a suplimentului în conformitate cu articolul 27a din Legea privind politica 
socială activă (lov om aktiv socialpolitik), precum și implicațiile juridice ale acestei clasificări. 
Cu toate acestea, în momentul de față, se pare că rezultatul acestei anchete nu ar avea nicio 
incidență asupra cazurilor petiționarelor.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012.

Petițiile nr. 595/2010, 799/2010 și 815/2011

Prezenta comunicare răspunde noii petiții nr. 815/2011, însă furnizează și informații 
actualizate referitoare la legislația principală privind coordonarea drepturilor de securitate 
socială, completând astfel comunicarea anterioară din partea Comisiei cu privire la petițiile 
similare nr. 595/2010 și 799/2010.
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Petiția nr. 815/2011

Situația prezentată în petiția nr. 815/2011 este comparabilă cu cea a celorlalte două 
petiționare. Petiționara, născută în 1950, este cetățean polonez și își are domiciliul permanent 
în Danemarca din iunie 1987. În martie 2007, acesteia i-a fost acordată o pensie de 
invaliditate egală cu douăzeci și trei de patruzecimi (23/40) din cuantumul total al unei pensii 
de invaliditate daneze. Ea consideră că acest lucru este contrar legislației Uniunii Europene. 
De exemplu, o persoană care dobândește dreptul la o pensie de invaliditate daneză la vârsta de 
douăzeci și șase de ani și care s-a mutat în Danemarca la vârsta de optsprezece ani ar primi, 
potrivit acesteia, treizeci și șase de patruzecimi (36/40) din cuantumul total al unei pensii de 
invaliditate daneze. Pe de altă parte, petiționarei, care a venit în Danemarca la vârsta de 
treizeci și șapte de ani, i-au fost acordate doar douăzeci și trei de patruzecimi (23/40) din 
cuantumul total al unei pensii de invaliditate daneze, deși ea a locuit în Danemarca timp de 
aproape douăzeci de ani și, prin urmare, de peste două ori mai mult decât persoana din 
exemplul său. În opinia sa, acest lucru este ilogic și nedrept.

Petiționara indică faptul că a fost asigurată în Polonia timp de nouăsprezece ani înainte de a 
veni în Danemarca. Ea consideră că, în conformitate cu principiul cumulării perioadelor, 
această perioadă de asigurare trebuie luată în considerare de autoritățile daneze la calcularea 
pensiei sale de invaliditate. Ea face referire la Hotărârea Curții de Justiție pronunțată în cauza 
236/78 Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM)/Giovanni Mura1 și la 
Decizia nr. H6 a Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială2, 
în special considerentul (2) al acesteia.

Ca punct preliminar, Comisia ar trimite Comisia pentru petiții la prima comunicare a sa 
privind petițiile nr. 595/2010 și 799/2010.

Comisia ar dori să reitereze în special că totalizarea perioadelor și calcularea pensiei ce 
trebuie plătită de un stat membru sunt două aspecte separate. Perioadele cumulate în 
conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/20043 [înainte de 1 mai 2010: 
articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/714] au o relevanță directă doar 
pentru realizarea unei perioade minime necesare pentru un drept la prestații ca atare 
(„dobândirea” unui drept), și nu pentru calcularea cuantumului real al unei prestații. Cu alte 
cuvinte: în temeiul legislației Uniunii Europene, principiul cumulării perioadelor nu are ca 
efect impunerea unei obligații unui stat membru de a plăti o pensie pentru perioadele realizate 
într-un alt stat membru. Decizia nr. H6 a Comisiei administrative pentru coordonarea 

                                               
1 Cauza 236/78, Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM)/Giovanni Mura, Rec., 1979, 
p. 1819.
2 Decizia nr. H6 a Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială din 16 
decembrie 2010 privind aplicarea anumitor principii privind totalizarea perioadelor în temeiul articolului 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, JO C 45, 12.2.2011, p. 5.
3 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială (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).
4 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de 
securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu 
membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 28, 30.1.1997, p. 1), astfel cum a fost 
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 592/2008 (JO L 177, 4.7.2008, p. 1).
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sistemelor de securitate socială1, la care face referire petiționara din petiția nr. 815/2011, nu 
conține nici un element care ar putea fi interpretat ca punând în discuție acest principiu.2

Prin urmare, în măsura în care petiționara (la fel ca celelalte două petiționare) consideră că 
perioadele realizate de ea în Polonia ar trebui luate în considerare de autoritățile daneze pentru 
stabilirea fracțiunii din cuantumul total al unei pensii de invaliditate daneze care să îi fie 
plătită, această opinie nu își găsește niciun temei în legislația Uniunii Europene. Comisia ar 
sublinia – astfel cum a făcut-o deja în prima sa comunicare privind petițiile nr. 595/2010 și 
799/2010 – că petiționara din petiția nr. 815/2011, cel mai probabil, are, de asemenea, dreptul 
la o pensie de invaliditate poloneză pe baza perioadelor de asigurare realizate de ea în Polonia 
(desigur, dacă ea îndeplinește condițiile următoare prevăzute de legislația poloneză, cum ar fi 
existența invalidității). Dacă s-ar considera că aceste perioade realizate de ea în Polonia 
trebuie, de asemenea, să fie luate în considerare pentru calcularea fracțiunii din cuantumul 
unei pensii de invaliditate daneze care să îi fie plătită, ea ar dobândi de fapt dreptul de a primi 
două pensii separate pentru aceeași perioadă. Acest lucru nu numai că ar fi în mod vădit 
contrar normei potrivit căreia legislația Uniunii Europene în domeniul securității sociale nu 
trebuie să conducă la o situație în care o persoană beneficiază de mai multe prestații de același 
fel pentru aceeași perioadă de asigurare [articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, 
înainte de 1 mai 2010 articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71], dar, de asemenea, ar 
invalida complet dispozițiile privind calcularea prestațiilor naționale de la articolului 52 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 [înainte de 1 mai 2010: articolul 46 din Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71], așa-numitul „calcul pro-rata”.

Mai mult, trimiterea pe care o face petiționara în petiția nr. 815/2011 la Hotărârea Curții de 
Justiție pronunțată în cauza 236/78, Fonds national de retraite des ouvriers mineurs 
(FNROM)/Giovanni Mura3 nu este pertinentă în cazul său. Hotărârea respectivă se referă la 
aplicarea normelor din legislația statelor membre privind prevenirea suprapunerii prestațiilor 
de securitate socială, în cazul emiterii a două pensii de invaliditate plătite în baza legislației 
belgiene și a celei franceze pentru perioade diferite.

În final, în ceea ce privește modul în care este stabilită fracțiunea din cuantumul unei pensii de 
invaliditate daneze în temeiul legislației daneze, Comisia ar face trimitere la descrierea 
prezentată în prima sa comunicare privind petițiile nr. 595/2010 și 799/2010. Fracțiunea ce va 
fi acordată corespunde cu perioada efectivă de rezidență în Danemarca a persoanei în cauză 
între vârsta de cincisprezece ani și începutul invalidității, împărțită la patru cincimi din durata 
totală dintre vârsta de cincisprezece ani și începutul invalidității. În baza acestui mecanism de 
calcul, în mod vădit nu durata absolută a perioadei de rezidență în Danemarca este decisivă, ci 
mai degrabă fracțiunea din perioada totală „de risc” cuprinsă între vârsta de cincisprezece ani 
și ziua începerii dreptului la o pensie de invaliditate daneză pe parcursul căreia persoana în 
cauză a locuit în Danemarca. Stabilirea unei fracțiuni de douăzeci și trei de patruzecimi 
                                               
1 A se vedea nota 2 de mai sus.
2 Comisia arată că considerentul (2) din Decizia nr. H6 a Comisiei administrative pentru coordonarea 
sistemelor de securitate socială, la care se referă în mod special petiționara din petiția nr. 815/2011, are 
următorul conținut: „Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 prevede principiul totalizării perioadelor. 
Acest principiu ar trebui să fie aplicat într-un mod uniform, ceea ce include totalizarea perioadelor care, în 
temeiul legislației naționale, sunt luate în considerare doar în măsura în care pot da dreptul la prestația în 
cauză sau o majorează.”
3 A se vedea nota 1 de mai sus.
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(23/40) din cuantumul total al unei pensii de invaliditate daneze (petiționara din petiția nr. 
815/2011) a fost realizată, în mod evident, în conformitate cu aceste norme. La fel ca în cazul 
petițiilor nr. 595/2010 și 799/2010, valoarea pensiei sale de invaliditate daneze este, prin 
urmare, bazată pe perioadele (de rezidență) realizate de ea în Danemarca. Comisia reiterează 
că acest lucru este în conformitate cu principiile de bază ale UE privind coordonarea 
securității sociale în domeniul prestațiilor de invaliditate, cel mai important fiind principiul 
cumulării perioadelor ca bază a dreptului la pensie.

Suplimentul în conformitate cu articolul 27a din Legea privind politica socială activă (lov om 
aktiv socialpolitik)

În prima sa comunicare privind petițiile nr. 595/2010 și 799/2010, Comisia a indicat că va 
investiga în continuare clasificarea exactă a suplimentului în conformitate cu articolul 27a din 
Legea privind politica socială activă (lov om aktiv socialpolitik) și va contacta autoritățile 
daneze în această privință.

Ca punct preliminar, Comisia ar evidenția din nou faptul că legislația Uniunii Europene nu 
obligă statele membre să asigure un anumit nivel al prestațiilor. În conformitate cu principiul 
conform căruia competențele Uniunii Europene sunt limitate la coordonarea sistemelor de 
securitate socială ale statelor membre, statele membre sunt în mare măsură libere să 
stabilească nivelul prestației plătite în temeiul legislației lor interne în domeniul securității 
sociale. Prin urmare, în măsura în care petiționarele continuă să susțină că legislația Uniunii 
Europene le conferă dreptul la un supliment în conformitate cu articolul 27a din Legea privind 
politica socială activă (lov om aktiv socialpolitik), calculat într-un anumit mod sau la o 
anumită sumă totală a prestațiilor (în orice combinație), acest lucru nu își găsește niciun temei 
în legislația Uniunii Europene. Clasificarea suplimentului în categoriile de prestații stabilite 
prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004 este complet irelevantă în această privință.

Anchetele Comisiei au arătat că suplimentul în conformitate cu articolul 27a din Legea 
privind politica socială activă (lov om aktiv socialpolitik) nu poate fi considerat drept 
supliment la „prestația minimă” în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 [înainte de 1 mai 2010: articolul 50 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71]. Într-
adevăr, conform conținutului respectivei dispoziții, aceasta se aplică „[unei prestații minime 
stabilite] prin legislația [statului membru de rezidență] pentru o perioadă de asigurare sau de 
rezidență egală cu toate perioadele luate în considerare pentru plata în conformitate cu 
prezentul capitol.” Prin urmare, o astfel de „prestație minimă” poate exista în mod logic doar 
în cazul în care legislația statului membru în cauză prevede cuantumuri diferite ale prestațiilor 
pentru o perioadă de o anumită durată. Acesta nu este cazul legislației daneze privind pensiile 
de invaliditate care prevede numai un singur cuantum al prestației pentru o perioadă de o 
anumită durată.

Suplimentul în conformitate cu articolul 27a din Legea privind politica socială activă (lov om 
aktiv socialpolitik) se acordă pentru a suplimenta pensia de invaliditate efectiv primită de 
persoana în cauză până la maximum două niveluri ale venitului de subzistență, și anume 
nivelul de „asistență inițială” (starthjaelp) și nivelul mai înalt de „asistență în numerar” 
(kontanthjaelp). Potrivit informațiilor obținute de Comisie de la autoritățile daneze, dreptul la 
un supliment mai mult în funcție de nivelul de „asistență în numerar” decât de cel de 
„asistență inițială” se dobândește cu condiția ca solicitantul să fi avut domiciliul în Danemarca 
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pe o perioadă totală de șapte ani din ultimii opt ani și ca solicitantul să fi desfășurat activitate 
salariată regulată în Danemarca pentru o perioadă care, în total, este echivalentă cu o 
activitate salariată cu normă întreagă de doi ani și șase luni pe parcursul ultimilor 8 ani. 
Cerința din urmă s-ar aplica doar începând din vara anului 2013 și doar persoanelor care au 
ajuns în Danemarca începând din vara anului 2006. Cele două cerințe nu s-ar aplica 
resortisanților țărilor AELS/SEE, dacă aceștia au dreptul la asistență în temeiul legislației UE, 
în special în lumina articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 492/20111. În 
practică, acest aspect ar fi interpretat a însemna că lucrătorii migranți din UE au dreptul ca 
domiciliul și perioadele de activitate salariată ale acestora în alte state membre să fie 
considerate echivalente cu rezidența în Danemarca.

Având în vedere recunoașterea perioadelor de rezidență și de activitate salariată în alte state 
membre, Comisia consideră că aceste condiții suplimentare pentru dobândirea dreptului la un 
supliment mai mult în funcție de nivelul de „asistență în numerar” decât de nivelul mai scăzut 
de „asistență inițială”, nu sunt contrare legislației Uniunii Europene.

Comisia consideră că suplimentul în conformitate cu articolul 27a din Legea privind politica 
socială activă (lov om aktiv socialpolitik), atunci când este acordat în funcție de nivelul de 
„asistență inițială” (starthjælp) îndeplinește caracteristicile unei prestații speciale în numerar 
de tip necontributiv, astfel cum este descrisă la articolul 70 alineatul (2) litera (a) punctul (i) și 
litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Intr-adevăr, acesta asigură o acoperire 
suplimentară, de substituție sau ancilară împotriva riscului de invaliditate [menționat la 
articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004] și garantează 
persoanelor în cauză un venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică și 
socială din Danemarca [articolul 7 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004]. Nivelul mai înalt de „asistență în numerar” (kontanthjælp) garantează totuși 
mai mult decât venitul minim de subzistență definit de legislația daneză în general (adică și în 
contextul asistenței sociale în general) la nivelul de asistență inițială (starthjælp). În plus, 
suplimentul este finanțat exclusiv din contribuții fiscale obligatorii în sensul articolului 7 
alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

Cu toate acestea, având în vedere că suplimentul în conformitate cu articolul 27a din Legea 
privind politica socială activă (lov om aktiv socialpolitik) nu este menționat în anexa X la 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004, acesta nu poate, în conformitate cu articolului 7 alineatul 
(2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, să fie considerat drept prestație specială în 
numerar de tip necontributiv. Prin urmare, excepțiile prevăzute la articolul 70 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 nu se aplică acestuia. Semnificația cea mai importantă a 
acestui fapt este că articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 se aplică suplimentului și 
că dreptul la acesta nu poate fi, prin urmare, restricționat la persoanele care locuiesc de obicei 
în Danemarca. În practică, din punctul de vedere al Comisiei, aceasta înseamnă că 
suplimentul trebuie, de asemenea, plătit persoanelor care primesc o pensie de invaliditate 
daneză, dar care locuiesc în afara Danemarcei.

Comisia ar dori să sublinieze în mod special faptul că această constatare – pe care a 
comunicat-o autorităților daneze – este complet irelevantă în cazurile petiționarelor. Toate 

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 
libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO L 141, 27.5.2011, p. 1).
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locuiesc în Danemarca. Comisia reamintește că această clasificare a suplimentului în 
conformitate cu articolul 27a din Legea privind politica socială activă (lov om aktiv 
socialpolitik) nu înseamnă în niciun caz că petiționarele ar avea dreptul la un supliment 
calculat într-un anumit mod sau la o anumită sumă totală a prestațiilor (în orice combinație). 
Clasificarea suplimentului în categoriile de prestații stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 este complet irelevantă în această privință.

Concluzie

Legislația Uniunii Europene nu obligă un stat membru să plătească o pensie pentru o perioadă 
realizată într-un alt stat membru. Și nu impune statelor membre să plătească prestații de un 
anumit nivel. Prin urmare, legislația Uniunii Europene nu conferă petiționarelor dreptul de a 
primi o anumită sumă totală a prestațiilor (în orice combinație). În consecință, petițiile nu 
indică o situație care ar fi contrară legislației Uniunii Europene.

Comisia consideră că suplimentul în conformitate cu articolul 27a din Legea privind politica 
socială activă (lov om aktiv socialpolitik) în funcție de nivelul de asistență inițială (starthjælp) 
are caracteristicile unei prestații speciale în numerar de tip necontributiv, astfel cum este 
descrisă la articolul 70 alineatul (2) litera (a) punctul (i) și litera (b) din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 cu privire la invaliditate. Totuși, având în vedere că nu este menționat în anexa 
X la Regulamentul (CE) nr. 883/2004, acesta intră sub incidența normelor prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind prestațiile de invaliditate, în special eliminarea 
clauzelor de rezidență de la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Cu toate acestea, 
acest fapt nu are nicio relevanță în cazurile petiționarelor, deoarece ele locuiesc în 
Danemarca.

Pe scurt, Comisia concluzionează că toate cele trei petiții nu indică o aplicare greșită a 
legislației Europene. 

Comisia ar dori să adauge că principiile legislației Uniunii Europene privind coordonarea 
securității sociale prezentate mai sus și în prima sa comunicare privind petițiile 595/2010 și 
799/2010 sunt unele esențiale care se află la baza coordonării securității sociale la nivelul UE 
și care, prin urmare, nu pot fi modificate.


