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Ref.: Petiţia nr. 0103/2010, adresată de Raffaele Sisto, de cetăţenie italiană, privind 
calcularea drepturilor sale la pensie

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul consideră că Institutul Naţional pentru Protecţie Socială  (INPS) încalcă legislaţia 
italiană, precum şi Regulamentul (CE) nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de 
securitate socială, în ceea ce priveşte metoda de calculare a drepturilor sale la pensie. El a 
solicitat calcularea integrală a drepturilor sale la pensie în temeiul Regulamentului 
1408/71/CEE, pentru perioada în care acesta a lucrat în Franţa, şi pe baza unui acord bilateral 
între Italia şi Monaco, pentru perioada în care acesta a lucrat în Monaco. În acest sens, 
petiţionarul a făcut referire la Recomandarea nr. 22 din 18 iunie 2003 privind hotărârea 
Gottardo, conform căreia avantajele care decurg dintr-o convenţie bilaterală în materie de 
securitate socială între un stat membru şi un stat terţ, prevăzută pentru lucrătorii naţionali, 
trebuie acordate şi lucrătorilor care sunt resortisanţi ai altor state membre. INPS l-a informat 
totuşi că hotărârea Gottardo nu se aplică în cazul său şi i-a respins cererea. Petiţionarul 
consideră că este victima unei inegalităţi de tratament.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 mai 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

În conformitate cu jurisprudenţa Gottardo, avantajele care decurg dintr-o convenţie bilaterală 
între un stat membru şi un stat terţ trebuie acordate şi lucrătorilor din celelalte state membre 
care nu sunt parte la convenţie şi acest lucru în virtutea principiului egalităţii de tratament 
între resortisanţii naţionali şi cei ai celorlalte state membre, prevăzut la articolul 39 din 
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Tratatul CE. Hotărârea Gottardo interzice deci doar discriminările din motive de naţionalitate, 
pentru avantajele sociale acordate de către un stat membru resortisanţilor săi naţionali.

Or, prezenta petiţie nu se referă la o problemă de discriminare din motive de naţionalitate: 
petiţionarul consideră că această jurisprudenţă ar obliga statele membre să ţină cont de 
perioadele de muncă efectuate într-o ţară terţă, în acest caz Monaco.

Comisia consideră că, în stadiul actual de evoluţie al dreptului UE, aplicarea acestei 
jurisprudenţe nu presupune că persoanele interesate pot pretinde luarea în considerare a 
drepturilor lor, dobândite în ţări terţe (în temeiul Regulamentului nr. 1408/71 şi al convenţiei 
bilaterale). Această poziţie a fost confirmată de către Curte în mai multe rânduri: 
„organismele de securitate socială din statele membre nu sunt obligate să ţină cont, în scopul 
acordării dreptului la prestaţii de securitate socială, de perioadele de asigurare din ţări terţe” 
(hotărârea din 16 noiembrie 1972, Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, Rec. p. 1141; a se 
vedea şi hotărârea din 10 martie 1977, Kaucic, 75/76, Rec. p. 495). În cauza Borowitz 
(hotărârea din 5 iulie 1988, 21/87, Rec. p. 3715), Curtea subliniază că „astfel de perioade 
desfăşurate sub legislaţia unei ţări terţe nu devin, prin simpla luare în considerare de către 
instituţia germană, în conformitate cu un acord bilateral încheiat de Republica Federală 
Germania, perioade desfăşurate sub legislaţiile statelor membre, în sensul articolului 46 din 
regulament. Nicio dispoziţie nu obligă deci instituţiile celorlalte state membre să ţină cont de 
acestea, în vederea calculelor lor în temeiul articolului 46, iar luarea în considerare a acestor 
perioade de către instituţia germană nu antrenează deci sporirea obligaţiilor acestora”.

Având în vedere că Italia respectă principiul nediscriminării din motive de naţionalitate în 
ceea ce priveşte acordurile bilaterale, astfel cum a fost enunţat de Curte în hotărârea Gottardo, 
şi având în vedere că această jurisprudenţă se limitează doar la interzicerea discriminărilor, 
fără a impune statelor membre obligaţia de a lua în considerare drepturile create în ţările terţe 
în temeiul Regulamentului 1408/71 şi al convenţiei bilaterale, Comisia nu poate interveni în 
favoarea petiţionarului.


