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Ref.: Petiția nr. 1316/2007, adresată de Hans-Georg Knieriem, de naționalitate 
germană, privind faptul că nu poate obține plata ajutorului social în străinătate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este de naționalitate germană, însă a locuit în Portugalia timp de 16 ani. Acesta 
susține că autoritățile germane îi cer să aibă adresă în Germania pentru a primi plata ajutorului 
social. De asemenea, fostul său angajator îi cere o copie după contractul de închiriere pentru a 
putea primi pensia. Petiționarul dorește să primească indemnizațiile în străinătate și
protestează împotriva cererilor autorităților germane.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Petiționarul, resortisant german, locuiește în Portugalia de 16 ani. Acesta beneficiază de plata 
ajutorului social în Germania și de o pensie suplimentară din regimul de pensii suplimentare
al Volkswagen.

Petiționarul reclamă faptul că autoritățile germane solicită menținerea unei reședințe în 
Germania pentru a putea beneficia de ajutorul social UE și pensia suplimentară. Acesta a fost 
nevoit să prezinte un contract german de închiriere pentru a primi pensia suplimentară din 
regimul de pensii suplimentare al Volkswagen. Petiționarul protestează împotriva acestui 
tratament.

Conform principiului exportabilității (sau renunțarea la clauzele de reședință), unul dintre



PE415.077v01-00 2/2 CM\750392RO.doc

RO

principiile generale ale coordonării securității sociale1, petiționarul are dreptul de primi 
prestațiile de securitate socială în numerar în statul membru în care se mută acesta. Cu toate 
acestea, nu toate prestațiile în numerar din domeniul de aplicare a regulamentului de 
coordonare UE sunt exportabile. Principiul exportabilității nu acoperă prestațiile speciale în 
numerar non-contributive. Acestea pot fi plătite doar pe teritoriul statului membru în care 
persoana locuiește și în conformitate cu legislația statului membru respectiv. Un număr de 
prestații sunt excluse în mod expres din domeniul de aplicare a regulamentului și nu sunt, prin 
urmare, exportabile.

Serviciile Comisiei nu știu exact care sunt prestațiile sociale pe care petiționarul le primește în 
Germania și dacă acestea sunt acoperite de regulamentul de coordonare. De asemenea, 
serviciile Comisiei nu cunosc modul în care dispozițiile codului civil german afectează
exportabilitatea prestațiilor în Portugalia.

În ceea ce privește pensia suplimentară din partea Volkswagen, sistemul de coordonare 
prevăzut în Regulamentul 1408/71 vizează doar regimurile de pensii obligatorii. Regimurile 
de pensii suplimentare sunt reglementate prin Directiva 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 
1998. Statele membre trebuie să pună în aplicare dispozițiile directivei în legislația națională. 
Conform articolului 4 din directivă, statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura 
păstrarea drepturilor la pensie dobândite de către membrii unui regim de pensie suplimentară, 
iar mutarea într-un alt stat membru nu are consecințe negative asupra membrului regimului de 
pensii suplimentare.

Germania a informat serviciile Comisiei că Directiva 98/49/CE a fost pusă în aplicare prin 
Actul național privind pensia pentru limită de vârstă (Altersvermögensgesetz – AvmG) care a 
intrat în vigoare la 1.1.2001, adăugând următoarea dispoziție Actului pentru pensiile 
profesionale2 care stipulează că:

„În cazul în care un lucrător trece din domeniul de aplicare teritorială a prezentului act într-un
alt stat membru UE, drepturile acestuia vor rămâne aceleași ca ale persoanelor care, după 
încetarea unui raport de muncă, rămân în domeniul de aplicare teritorială a prezentului act.”

Având în vedere că lucrătorii care se deplasează în străinătate și cei care rămân în Germania 
trebuie să beneficieze de un tratament egal în ceea ce privește regimurile de pensii 
suplimentare, nu trebuie să existe discriminări pentru persoanele care își exercită dreptul de 
liberă circulație (articolul 39 din Tratatul CE).

Dacă regimul de pensii suplimentare al petiționarului necesită prezentarea unui contract 
german de închiriere drept o condiție pentru plată, acest lucru este contrar legislației naționale, 
serviciile Comisiei recomandând ca petiționarul să contacteze instituțiile naționale competente 
pentru reglementarea regimurilor de pensii suplimentare. Petiționarul poate, de asemenea,
apela la instanțele pentru ocuparea forței de muncă pentru a-și impune drepturile. Acțiunile
judiciare împotriva furnizorului de regimuri de pensii trebuie înaintate instanțelor civile 
generale.

                                               
1 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială 
în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, JO L 149, 
5.7.1971
2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), § 1b (1)(6)


