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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0724/2007, adresată de Wolfgang Doetsch, de naţionalitate 
germană, privind plata indemnizaţiilor pentru copii în conformitate cu 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul primeşte o pensie în conformitate cu legea germană privind pensiile şi pe baza 
angajării sale în Grecia. Plata indemnizaţiei pentru copii, pe care a primit-o până în 2004, în 
conformitate cu articolul 77 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 
1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu 
familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, a fost sistată „din motive de 
tratament egal”. Petiţionarul se referă la pliantul „Drepturile dumneavoastră în materie de 
securitate socială când vă deplasaţi în cadrul Uniunii Europene”, conform căruia se pare că 
familiile sunt tratate ca şi când toate persoanele în cauză ar locui şi ar fi asigurate în ţara cu 
legislaţia cea mai favorabilă. Oficiul local de plată a indemnizaţiilor familiale din Nuremburg 
l-a informat că cererea sa privind reluarea plăţii indemnizaţiei pentru copii nu poate fi luată în 
considerare până nu se adoptă regulamentul de aplicare corespunzător. Petiţionarul remarcă 
faptul că aceasta ar putea dura trei ani şi solicită un aviz. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 aprilie 2008.

Petiţionarul, care locuieşte în Grecia, primeşte pensie atât din Germania, cât şi din Grecia. 
Petiţionarul susţine că instituţia competentă pentru plata indemnizaţiilor familiale,  
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Familienkasse, din Germania, Nuremberg, l-a informat că cererea sa privind reluarea plăţii 
indemnizaţiei pentru copii nu poate fi luată în considerare până nu se adoptă regulamentul de 
aplicare corespunzător. 
Petiţionarul se plânge de faptul că respingerea cererii sale nu este în conformitate cu 
presupusul principiu de primire a indemnizaţiilor din legislaţia cea mai favorabilă. De 
asemenea, acesta remarcă faptul că o decizie privind regulamentul de aplicare ar putea dura 
trei ani. 

Dispoziţiile comunitare în domeniul securităţii sociale prevăd coordonarea şi nu armonizarea
sistemelor de securitate socială. Aceasta înseamnă că fiecare stat membru este liber să 
stabilească detaliile propriului regim de securitate socială, inclusiv indemnizaţiile care se 
acordă, condiţiile de eligibilitate, modul în care sunt calculate indemnizaţiile şi numărul 
contribuţiilor care ar trebui plătite. Dispoziţiile comunitare, în special Regulamentul (CEE) nr. 
1408/711, stabilesc reguli şi principii comune, care trebuie respectate de către toate autorităţile 
naţionale în momentul aplicării legislaţiei naţionale. Prin aceste reguli se asigură faptul că 
aplicarea diferitelor legislaţii naţionale respectă principiile de bază ale egalităţii de tratament 
şi nediscriminării. Astfel, se asigură faptul că aplicarea diferitelor legislaţii naţionale nu 
afectează în mod negativ persoanele care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie în cadrul 
Uniunii Europene. 

În ceea ce priveşte indemnizaţiile familiale, titlul III capitolele 8 şi 9 din Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71 oferă reguli de coordonare privind indemnizaţiile familiale. Dacă se acordă 
indemnizaţii familiale în temeiul legislaţiei mai multor state membre, familia, în principiu, va 
primi indemnizaţia cea mai mare. Există reguli speciale de suprapunere care previn plata în 
exces prin desemnarea statului competent principal şi a statului competent secundar care, în 
funcţie de suma indemnizaţiilor acordate, poate suspenda plata indemnizaţiilor până la suma 
acordată deja de statul competent principal, a se vedea, de exemplu, articolul 76 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71.

În cazul pensionarilor se aplică reguli speciale de coordonare: indiferent de locul de reşedinţă 
a pensionarului sau a copiilor, articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71 prevede faptul că un pensionar primeşte indemnizaţie familială din partea statului 
care îi plăteşte pensia; atunci când un pensionar primeşte mai multe pensii, articolul 77 
alineatul (2) litera (b) prevede că, în funcţie de îndeplinirea anumitor condiţii, statul de 
reşedinţă (i) sau statul la a cărui legislaţie pensionarul s-a supus pentru cea mai îndelungată 
perioadă (ii) va fi statul competent. 

În ceea ce priveşte trimiterile făcute de petiţionar la Regulamentul (CE) nr. 883/042 şi la 
regulamentul de aplicare, trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu articolul 91 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/04, regulamentul se aplică începând cu data intrării în vigoare a 
regulamentului de aplicare. În prezent, propunerea de regulament de aplicare3 este negociată 
                                               
1 Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, JO L 149 
din 5.7.1971, p. 2, Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 18.12.2006, JO L 392, 30.12.2006, p. 1.
2 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind  
coordonarea sistemelor de securitate socială, JO L 200, 7.6.2004, p. 1.
3 Propunere de regulament din 31.1.2006 al Parlamentului European şi al Consiliului  de stabilire a procedurii de 
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de Parlamentul şi Consiliul colegislator. 

Concluzii

Întrucât, având în vedere informaţiile primite de petiţionar, nu se poate stabili dacă acesta are 
dreptul la indemnizaţie familială, aceasta fiind o chestiune de legislaţie naţională, sau dacă 
dispoziţiile comunitare au fost aplicate corect, serviciile Comisiei au solicitat membrului 
german al Comisiei administrative pentru securitatea socială a lucrătorilor migranţi să 
informeze Comisia cu privire la informaţiile suplimentare privind cazul petiţionarului. 

Serviciile Comisiei vor informa Parlamentul cu privire la demersurile ulterioare efectuate în 
acest caz.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

În urma informaţiilor primite de la autorităţile germane, situaţia petiţionarului se încadrează la
articolul 77 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, deoarece 
acesta locuieşte în Grecia. Potrivit hotărârii Curţii Europene de Justiţie C-471/99 din 24 
septembrie 2002 (Martínez Dominguez), instituţia germană competentă a hotărât că 
petiţionarul nu avea dreptul la indemnizaţia familială germană, deoarece acesta nu îndeplinea 
cerinţele naţionale şi nu şi-a dobândit dreptul la pensie doar conform legislaţiei germane (a se 
vedea punctul 32 din hotărâre). 

Petiţionarul a fost informat de instituţia germană competentă că situaţia juridică astfel cum a 
fost descrisă mai sus se va schimba imediat ce se va aplica Regulamentul (CE) nr. 883/041, 
deoarece regulamentul va stipula reguli de coordonare diferite de cele menţionate la articolul 
77 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. 

Trebuie să se noteze că, în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (CE) nr. 883/04, 
regulamentul în cauză se va aplica de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în 
aplicare. Propunerea de regulament de punere în aplicare2 este negociată în prezent de 
Parlament şi Consiliu şi se aşteaptă ca regulamentele să fie aplicate în 2010.

În concluzie, Comisia nu a putut identifica nicio încălcare a dispoziţiilor comunitare în acest 
moment.

                                                                                                                                                  
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, 
COM(2006)16 final.

1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind  
coordonarea sistemelor de securitate socială, JO L 200, 7.6.2004, p.1.
2 Propunerea de regulament din 31.1.2006 al Parlamentului European şi al Consiliului  de stabilire a procedurii 
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, 
COM(2006)16 final.
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