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Comisia pentru petiţii

27.2.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0951/2012, adresată de Josef Müllejans, de cetățenie germană, privind 
problemele sale legate de plata pensiei și asigurarea de sănătate în Țările de Jos

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este un resortisant german care locuiește în Țările de Jos, dar care nu a lucrat 
niciodată în această țară. El primește o pensie din Germania, iar de când a împlinit vârsta 
de 65 de ani, acesta beneficiază de o pensie mică pentru limită de vârstă în valoare de 36 de 
euro din Țările de Jos. Din cauza unei modificări aduse legislației neerlandeze, din 2006 
petiționarul a fost obligat să încheie o asigurare de sănătate în Țările de Jos. Petiționarul 
plătește 125 de euro pe lună pentru această asigurare, 5 % din pensia sa germană pentru 
asigurarea de dependență și 25 % din pensia sa germană pentru asigurarea pentru costurile 
îngrijirii. Petiționarul nu consideră acest lucru a fi „social”. El afirmă că, în conformitate cu 
Hotărârea Nikula, un pensionar originar dintr-un alt stat membru nu poate plăti, în țara de 
reședință, prețuri mai mari pentru primele de asigurare de sănătate decât pensia pe care o 
primește în țara de reședință.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Comisia a avut deja ocazia să examineze în detaliu afirmațiile petiționarului și a concluzionat 
în corespondența anterioară că plângerea sa nu a indicat o punere necorespunzătoare în 
aplicare a dreptului Uniunii Europene. Comisia a informat petiționarul cu privire la rezultatele 
examinării plângerii sale prin scrisorile din 5 iulie 2010, 19 aprilie 2011 și 
29 noiembrie 2011.
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Comisia ar dori să sublinieze, încă de la început, că dreptul Uniunii Europene, în special 
articolul 48 din TFUE și Regulamentul (CE) nr. 883/20041, prevede coordonarea, și nu 
armonizarea legislației statelor membre. Aceasta înseamnă că fiecare stat membru este liber să 
stabilească elementele propriului sistem de securitate socială, inclusiv în ceea ce privește 
prestațiile care trebuie acordate, condițiile de eligibilitate, modalitățile de calculare a 
respectivelor prestații și numărul de contribuții care trebuie plătite. Legislația comunitară, în 
special Regulamentul (CE) nr. 883/2004, stabilește norme și principii comune care trebuie 
respectate de către toate autoritățile naționale în momentul aplicării legislației naționale.

Cu toate că în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/712 cotizațiile titularilor de pensii la 
sănătate au fost limitate la valoarea pensiei pe care persoana în cauză a primit-o din partea 
statului care percepe cotizațiile, dispozițiile corespunzătoare de la articolul 30 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 nu includ o astfel de limitare.

Motivul pentru care limitarea prevăzută la articolul 33 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 
nu a fost reintrodusă ar putea duce la o situație în care – din cauza unei valori minime a 
pensiei –, cotizațiile ar putea fi reduse la o valoare neglijabilă, în timp ce statul membru 
competent este totuși obligat să ofere o acoperire întreagă a asistenței medicale.

Un astfel de avantaj nu a fost justificabil și, în plus, a creat o inegalitate între pensionarii care 
au primit pensia întreagă sau un mare procent din pensia lor din partea statului membru 
competent (și au trebuit să plătească întreaga cotizație) și cei care au primit numai un mic 
procent din pensia lor din partea statului respectiv (și ale căror cotizații au fost reduse în mod 
considerabil).

Prin urmare, articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 înlătură acest 
dezechilibru, prevăzând că cotizațiile urmează să fie reținute nu numai din pensia primită din 
partea statului membru care percepe cotizațiile, ci și – dacă este cazul –, din pensiile primite 
din partea altor state membre.

Prin urmare, cotizațiile pentru prestațiile de boală, de maternitate și de paternitate care pot fi 
percepute de către Țările de Jos în temeiul articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
pot fi reținute nu numai din pensia primită din partea statului membru care percepe cotizațiile, 
ci și – dacă este cazul –, din pensiile primite din partea altor state membre.

Cu toate acestea, un pensionar pentru care se aplică articolul 30 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 nu ar trebui să se afle într-o poziție mai dezavantajată decât resortisantul statului 
                                               
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, 7.6.2001, p. 1 (rectificare), astfel cum a fost modificat 
ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 465/2012 (JO L 149, 8.6.2012, p. 4) și de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 
al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, JO L 284, 30.10.2009, 
p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Comisiei (JO L 349, 
19.12.2012, p. 45).
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 149, 5.7.1971, p. 2), astfel cum a fost 
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 592/2008 (JO L 177, 4.7.2008, p. 1).



CM\929991RO.doc 3/3 PE506.295v01-00

RO

membru în cauză care primește o pensie totală similară din partea statului respectiv. Prin 
urmare, petiționarului nu i se poate impune să plătească o cotizație mai mare decât un 
resortisant neerlandez care primește aceeași pensie (care se calculează ca suma pensiei primite 
din Germania și a pensiei primite din Țările de Jos).

Comisia recunoaște că, în unele situații, un pensionar se poate afla într-o poziție mai puțin 
favorabilă atunci când se mută dintr-un stat membru în care cotizațiile pentru prestațiile de 
boală sunt mai mari. Cu toate acestea, date fiind diferențele existente între legislația privind 
securitatea socială din statele membre, care nu sunt rezolvate de dispozițiile privind 
coordonarea, mutarea dintr-un stat membru în altul poate fi mai mult sau mai puțin 
avantajoasă pentru asigurat în ceea ce privește cotizațiile1.

Concluzie

Informațiile prezentate de petiționar Comisiei pentru petiții, de asemenea, atunci când sunt 
evaluate în lumina informațiilor prezentate anterior de petiționar Comisiei, nu indică o punere 
necorespunzătoare în aplicare a dreptului Uniunii Europene.

                                               
1 A se vedea prin analogie cauza C-137/11 (Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA), nepublicată 
încă în Repertoriu, 2010, punctul 52, cauza C�208/07 (von Chamier-Glisczinski), Rep. ,2009 p. I�6095, 
punctele 84 și 85, cauza C�211/08 (Comisia/Spania ), Rep., 2010, p. I�5267, punctul 61 și cauzele conexate C-
393/99 și C 394/99 (Hervein și alții), Rec., 2002, p. I-2829, punctele 50-52.


