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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1211/2018, adresată de R.C. și M.R., reprezentanți legali, de 
cetățenie italiană, în numele Asociației funcționarilor italieni din cadrul 
Oficiului European de Brevete, însoțită de 26 de semnături, privind 
transferul contribuțiilor plătite la sistemul de pensii din Italia către 
Eurocontrol și Oficiul European de Brevete

1. Rezumatul petiției

Petiționarii prezintă o petiție colectivă privind protecția drepturilor de pensie ale clienților lor, 
26 de funcționari publici internaționali care lucrează, în prezent, pentru Eurocontrol și Oficiul 
European de Brevete. Toți sunt cetățeni italieni care au lucrat în Italia și în UE înainte de a adera 
la aceste organizații internaționale. Având în vedere că nu există niciun acord între Italia și 
Eurocontrol sau Oficiul European de Brevete care să prevadă transferul drepturilor de pensie 
sau o agregare a contribuțiilor în vederea dobândirii dreptului la o pensie unică, cetățenii italieni 
în cauză pot pierde contribuțiile plătite în Italia, deoarece se pare că legislația italiană nu 
prevede rambursarea acestora. Petiționarii invocă: mai multe articole din tratate (articolele 9, 
20, 45, 145, 146, 147 și 151 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) și din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (articolele 15 și 34), preambulul Directivei 
2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre al 
cetățenilor Uniunii și al membrilor familiilor lor și preambulul Regulamentului (CE, Euratom) 
nr. 723/2004 de modificare a statului funcționarilor Comunităților Europene, precum și alte 
documente elaborate de Comisie [Comunicarea intitulată „Dimensiunea externă a coordonării 
securității sociale în UE”, (COM(2012) 153 final)] și de Parlament (Rezoluția din 
25 octombrie 2011 referitoare la promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii 
Europene, în special punctele 27 și 33) și, nu în ultimul rând, hotărârea Curții de Justiție a 
Uniunii Europene din 4 iulie 2013 în cauza C-233/12, Gardella/INPS.

Petiționarii solicită Parlamentului să pună capăt acestei discriminări în ceea ce privește accesul 
la drepturile de pensie, astfel încât contribuțiile plătite în țara de origine să poată fi cumulate cu 
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cele plătite organizațiilor internaționale menționate mai sus. Petiționarii solicită, de asemenea, 
ca această problemă să facă obiectul unei rezoluții a Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 aprilie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iulie 2019

Prezenta petiție este similară cu petiția 0679/2017 și cu cauza în care Curtea de Justiție a Uniunii 
Europen (CJUE) a pronunțat Hotărârea Gardella (C-233/12, ECLI:EU:C:2013:449) din 
4 iulie 2013. Comisia reamintește că în cauza respectivă este vorba despre un litigiu între 
domnul Gardella, care lucra la Oficiul European de Brevete (OEB), la München (Germania), 
pe de o parte, și Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Institutul Național al 
Asigurărilor Sociale), pe de altă parte, declanșat de refuzul INPS de a transfera în sistemul de 
securitate socială al OEB capitalul reprezentând drepturile de pensie dobândite în perioadele 
când a muncit în Italia. În hotărârea sa, Curtea de Justiție a afirmat următoarele:

„[...] din articolul 45 TFUE, interpretat în lumina articolului 48 TFUE, nu rezultă că un stat 
membru ar avea obligația de a prevedea posibilitatea ca un funcționar de la o organizație 
internațională, cum este OEB, să transfere capitalul reprezentând drepturile sale la pensie 
dobândite în prealabil către sistemul de pensii al acestei organizații internaționale și nici 
obligația de a încheia o convenție internațională în acest scop. În consecință, faptul că 
funcționarii unei organizații internaționale, cum este OEB, nu au această posibilitate nu poate 
fi considerat un obstacol în calea liberei circulații a lucrătorilor, în sensul articolul 45 TFUE.” 
(punctele 35-36).

Date fiind cele de mai sus, se poate concluziona că Italia nu are nicio obligație să transfere 
drepturile la pensie dobândite de petiționari în această țară către sistemul de pensii al 
organizațiilor internaționale.

În schimb, Italia are obligația de a lua în considerare perioadele de încadrare în muncă la 
organizații internaționale la deschiderea unui dosar de pensie italiană.

Într-adevăr, din hotărârea Gardella rezultă că a priva un lucrător de dreptul la cumulul 
perioadelor realizate în cadrul legislației mai multor state membre, drept de care beneficiază, în 
general, în cazul încadrării în muncă, toți lucrătorii la toți angajatorii dintr-un stat membru, cu 
excepția organizațiilor internaționale, constituie un obstacol în calea liberei circulații a 
lucrătorilor, în sensul articolului 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE). Același lucru este valabil și pentru cumularea perioadelor în scopul deschiderii unui 
drept la pensie anticipată în cadrul sistemului național de pensii (hotărârea Gregorio My, C-
293/03, ECLI:EU:C:2004:821).

În 2019, una dintre petiționare a depus o plângere la serviciile Comisiei, pe aceeași temă ca 
prezenta petiție; plângerea a fost înregistrată cu numărul de referință CHAP(2019)307. În acest 
context, Comisia i-a trimis în mai 2019 o scrisoare petiționarei, invitând-o să furnizeze unele 
informații despre cazurile concrete menționate și despre dispozițiile juridice adoptate în Italia, 
în urma hotărârii Gardella.
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Concluzie 

Comisia urmărește chestiunea adusă în discuție de petiționari și, în funcție de informațiile pe 
care le va primi în cadrul plângerii primite, va lua decizia care se impune.

4. Completare la răspunsul Comisiei (REV)), primită la 16 aprilie 2021

În urma răspunsului petiționarului, Comisia a trimis o scrisoare autorităților italiene la sfârșitul 
anului 2019 pentru a obține anumite clarificări cu privire la dispozițiile italiene. Serviciile 
Comisiei analizează în momentul de față răspunsul autorităților italiene din februarie 2020, cu 
sprijinul unor experți externi, pentru a stabili ce e de făcut în continuare în acest caz. Comisia 
ar trebui să decidă ce curs să dea acestei chestiuni în cursul primului semestru al anului 2021.

Concluzie 

Comisia urmărește chestiunea adusă în discuție de petiționari și, în funcție de informațiile pe 
care le va primi în cadrul plângerii primite, va lua decizia care se impune.


