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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0671/2012, adresată de Philippe Lang, de cetățenie aparent franceză, cu 
privire la problemele legate de prestațiile sociale pentru lucrătorii frontalieri

1. Rezumatul petiției

Familia petiționarului locuiește în Germania, însă lucrează în Franța și copiii lor merg la 
școală tot în Franța. Aceștia își plătesc taxele în Germania și, cu toate acestea, autoritățile 
germane refuză să le acorde alocația pentru copii și alte prestații. Autoritățile franceze le 
refuză, bineînțeles, acordarea vreunei alocații, deoarece aceștia nu plătesc taxe pe teritoriul 
statului francez. Prin urmare, aceștia se situează la punctul de intersecție a tuturor categoriilor 
și sunt mai puțin favorizați decât cetățenii care nu se deplasează.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Normele UE de coordonare în ceea ce privește prestațiile familiale:
În cazul în care părinții intră sub incidența unor legislații naționale diferite în materie de 
securitate socială, dreptul UE stabilește un stat membru competent principal și un stat 
membru competent secundar pentru acordarea prestațiilor familiale. Prestațiile sunt acordate 
de către statul competent principal, iar statul competent secundar acordă o prestație cunoscută 
sub numele de „supliment diferențial” (sumă care depășește prestațiile plătite de către statul 
competent principal).
În cazul de față, este evident faptul că ambii părinți intră sub incidența legislației sociale 
franceze întrucât aceștia lucrează în Franța și prin urmare ar trebui să primească toate 
prestațiile familiale franceze indiferent de faptul că familia locuiește în Germania.



PE506.269v01-00 2/2 CM\929943RO.doc

RO

Serviciile Comisiei nu cunosc în detaliu diferitele prestații sociale prevăzute în cele 
27 de state membre și, prin urmare nu pot oferi nicio opinie privind tipul și calificarea la 
prestația/indemnizația oferită în Franța pentru excursiile școlare menționate de petiționar.
„Prestații familiale” înseamnă toate prestațiile în natură sau în numerar destinate acoperirii 
cheltuielilor familiale, cu excepția avansurilor din pensiile pentru întreținerea copiilor și 
indemnizațiile speciale de naștere. În cauza C-85/99 Offermans, Curtea de Justiție a UE a 
hotărât că expresia „acoperirea cheltuielilor familiale” trebuie interpretată ca referindu-se, în 
special, la o contribuție publică la bugetul unei familii pentru a atenua sarcinile financiare care 
decurg din întreținerea copiilor.
Intră în competența administrației naționale sau în competența unei instanțe să aprecieze și să 
decidă dacă o prestație precum cea menționată de petiționar este o prestație socială în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004. Dacă acesta ar fi cazul, Franța, în calitate de stat 
competent pentru securitatea socială a familiei petiționarului, ar fi obligată să îi plătească 
acestuia prestația respectivă.
În cazul în care hotărârea instanței naționale ar fi că prestația nu intră în domeniul de aplicare 
material al Regulamentului (CE) nr. 883/2004, aceasta ar putea fi considerată un „beneficiu 
social” și oferită petiționarului în temeiul Regulamentului (UE) nr. 492/2011 deoarece 
petiționarul lucrează în Franța. Și în acest caz, Franța ar trebui să îi plătească petiționarului 
prestația/indemnizația pentru excursia școlară.
În schimb, „asistența socială” ca prestație de altă natură sau supusă altor condiții este în cele 
mai multe cazuri strâns legată de mediul social și, prin urmare, de locul în care persoanele în 
cauză își au reședința. În acest caz, Germania, ca stat de reședință ar trebui să ofere prestația, 
dacă există o astfel de indemnizație în conformitate cu legislația sa și dacă petiționarul se 
califică pentru aceasta.
Întrucât familia petiționarului locuiește în Germania, în funcție de rezultatul la întrebarea 
preliminară aflată pe rol la Curtea de justiție a Uniunii Europene în cauza C-126/12 „Bruck”, 
pe baza legislației naționale germane, petiționarul ar putea fi îndreptățit să primească 
suplimentul diferențial aferent prestațiilor familiale din Germania în cazul în care prestațiile
familiale germane depășesc suma prevăzută în Franța pentru familie.
Legea privind impozitul pe venit și reducerea bazei de impozitare aplicabilă în situația 
petiționarului:
Comisia face trimitere la comunicarea sa referitoare la petiția nr. 135/2012 care viza o 
chestiune similară.
Concluzii
Petiționarul trebuie să contacteze instituția franceză competentă și să solicite plata tuturor 
prestațiile familiale prevăzute de legislația națională franceză în materie de securitate socială. 
Calificarea dreptului Uniunii Europene – evaluarea obiectivelor pentru o indemnizație 
specifică oferită în conformitate cu legislația națională – este o chestiune pentru care sunt
competente administrația națională și, în ultimă instanță, o instanță națională. Comisia nu 
poate interveni în proceduri administrative sau judiciare naționale.
În funcție de rezultatul la întrebarea preliminară aflată pe rol la Curtea de justiție a Uniunii 
Europene în cauza C-126/12 „Bruck”, pe baza legislației naționale germane, petiționarul ar 
putea fi îndreptățit să primească suplimentul diferențial aferent prestațiilor familiale din 
Germania în cazul în care prestațiile familiale germane depășesc suma prevăzută în Franța 
pentru familie.
În ceea ce privește legislația fiscală, informațiile transmise de petiționar Comisiei pentru 
petiții nu indică o încălcare a legislației UE.


