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Ref.: Petiția nr. 0556/2009, adresată de François Théry, de cetățenie germană, 
privind includerea unei perioade de serviciu militar la calcularea pensiei sale 
într-o altă țară

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește să știe dacă perioada în care a prestat serviciul militar în armata franceză -
când încă era cetățean francez - poate fi inclusă la calcularea pensiei sale din Germania, dat 
fiind faptul că este acum cetățean și funcționar german. Petiționarul a solicitat includerea 
perioadei de serviciu militar, deoarece funcționarii germani pot să includă și serviciul militar 
la calcularea pensiilor lor. Potrivit informațiilor furnizate petiționarului, perioada serviciului 
său militar ar putea fi inclusă doar dacă ar fi încă la vârsta la care să poată presta serviciul 
militar german. Petiționarul consideră că neincluderea serviciului său militar reprezintă o 
încălcare a principiului tratamentului egal.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționarul susține că o posibilă neincludere a serviciului său militar efectuat în Franța la 
calcularea drepturilor sale de pensie în Germania ar fi discriminatorie. 

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Dispozițiile comunitare în domeniul securității sociale stipulează coordonarea și nu 
armonizarea regimurilor de securitate socială. Acest lucru înseamnă că fiecare stat membru 
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este liber să stabilească detaliile referitoare la propriul sistem de securitate socială, inclusiv 
prestațiile oferite, condițiile de eligibilitate, modul de calcul al prestațiilor de pensii, precum și 
numărul contribuțiilor care trebuie plătite. Prevederile comunitare, în special Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii 
salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu familiile acestora care se 
deplasează în cadrul Comunității, stabilesc norme și principii comune care trebuie să fie 
respectate de către autoritățile naționale în momentul aplicării legislației naționale. Aceste 
norme garantează faptul că aplicarea diferitelor legislații naționale respectă principiile de bază 
ale egalității de tratament și ale nediscriminării. Astfel, se garantează că aplicarea diferitelor 
legislații naționale nu afectează în mod negativ persoanele care își exercită dreptul la liberă
circulație în cadrul Uniunii Europene.

Serviciile Comisiei l-au contactat pe membrul german al Comisiei administrative pentru 
securitatea socială a lucrătorilor migranți pentru a investiga chestiunea, iar autoritățile 
germane au oferit următorul răspuns: 

Petiționarul nu a înaintat o cerere instituției de securitate socială competente, și anume 
Versorgungsbehörde, instituție competentă în conformitate cu articolul 49 alineatul (1) din
Beamtenversorgungsgesetz (legea germană de reglementare a pensiilor pentru funcționarii 
publici), ci unui birou militar, Kreiswehrersatzamt Hamburg, care nu dispune de competența 
de a lua decizii în chestiuni privind pensiile.

În ceea ce privește întrebarea dacă perioadele de serviciu militar francez urmează să fie luate 
în considerare la calcularea cuantumului pensiei în Germania, această chestiune va fi evaluată 
în temeiul articolelor 8 și 9 din legea germană Beamtenversorgungsgesetz. În special, va 
trebui să se stabilească dacă serviciul militar francez este de natură profesională sau nu, 
întrucât legislația germană face și o astfel de diferențiere.

Din motive obiective, autoritățile germane nu au reușit până în prezent să realizeze o evaluare 
finală, deoarece o asemenea decizie poate fi luată de către instituția competentă 
Versorgungsbehörde abia în momentul în care petiționarul ajunge la vârsta de pensionare. 

Totuși, dacă petiționarul este funcționar public federal în Germania, acesta are posibilitatea să 
se informeze deja de pe acum, în temeiul articolului 49 alineatul (10) din
Beamtenversorgungsgesetz asupra viitoarelor sale drepturi de pensie. Angajatorul său public îi 
va putea oferi detaliile de contact ale instituției competente Versorgungsbehörde.

Trebuie amintit faptul că, în momentul în care se calculează cuantumul pensiei, trebuie să se 
țină seama de hotărârea Curții Europene de Justiție din 25 iunie 1997 pronunțată în cauza C-
131/96 („Mora Romero”), în care Curtea a decis că ar fi discriminatoriu dacă nu s-ar lua în 
considerare serviciul militar efectuat în străinătate în măsura în care serviciul militar național 
este relevant atunci când se stabilește dreptul la prestațiile pentru orfani. Curtea a argumentat 
aceasta după cum urmează:

„32 În această privință, trebuie amintit că principiul egalității de tratament prevăzut la 
articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1408/71 interzice nu numai discriminările 
evidente bazate pe cetățenia beneficiarilor regimurilor de securitate socială, ci și orice forme 
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disimulate de discriminare care, prin aplicarea altor criterii de diferențiere, conduc, în fapt, 
la același rezultat (CRAM/Toia, citată mai sus, punctul 12).

33 Refuzul de a asimila serviciul militar efectuat în alt stat membru serviciului militar 
efectuat în statul în cauză poate avea ca rezultat faptul că resortisanții unui altui stat membru 
nu pot beneficia de dreptul de prelungire a prestațiilor pentru orfani după împlinirea vârstei
de 25 de ani pentru o perioadă egală cu cea a serviciului militar în cazul în care pregătirea 
beneficiarului este întreruptă din cauza acestui serviciu.

34 În hotărârea de trimitere, instanța națională a indicat că prestațiile pentru orfani plătite 
după împlinirea vârstei limită, deși fac parte din sistemul german de securitate socială, sunt 
plătite de stat către proprii resortisanți, cu titlu compensatoriu pentru dezavantajul pe care 
aceștia îl suferă ca urmare a efectuării serviciului militar. 

35 În această privință, este suficient să se constate faptul că, astfel cum a observat avocatul 
general în punctul 34 din concluziile sale, chiar dacă plata prestațiilor pentru orfani după 
împlinirea vârstei limită ar prezenta într-o anumită măsură un caracter compensatoriu, 
aceasta ar reprezenta totuși o plată eșalonată a unui beneficiu care, după cum subliniază 
instanța națională, face parte din regimul german de securitate socială și a cărui plată, nu ar 
fi exclusă, din acest motiv, din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 1498/71. 

36 Prin urmare, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 3 alineatul (1) din
Regulamentului nr. 1408/71 trebuie să fie interpretat în sensul că, în cazul în care legislația 
unui stat membru prevede prelungirea dreptului la prestațiile pentru orfani după împlinirea 
vârstei de 25 de ani pentru beneficiari de prestații a căror pregătire a fost întreruptă de 
serviciul militar, statul respectiv este obligat să asimileze serviciul militar efectuat în alt stat 
membru serviciului militar efectuat conform propriei legislații.

Această evaluare a Curții poate fi aplicată prin analogie și altor tipuri de prestații.

Concluzie

Serviciile Comisiei recomandă petiționarului să adreseze întrebarea sa instituției germane 
competente (Versorgungsbehörde), făcând referire la jurisprudența Curții de Justiție 
menționată mai sus.


