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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1815/2009, adresată de Michel Berny, de cetățenie belgiană, 
privind inegalitatea de tratament a cetățenilor Uniunii Europene care au 
lucrat în mai mult de două state membre ale UE la momentul pensionării

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, cetățean belgian cu rezidența în Franța, care a lucrat în Belgia, Franța și Statele 
Unite ale Americii, susține că administrația franceză nu reține la calcularea pensiei decât 
perioadele lucrate în Belgia (18 ani) și Franța (9 ani), refuzând să ia în considerare cei 16 ani 
de muncă în Statele Unite ale Americii. Potrivit petiționarului, această situație se datorează 
faptului că, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, aplicarea acordurilor 
bilaterale privind securitatea socială ar exclude aplicarea legislației comunitare. El 
menționează, totodată, hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza C-55/00 care, în virtutea 
principiului egalității de tratament, stipulează că un acord bilateral referitor la securitatea 
socială încheiat de un stat membru cu un stat terț este aplicabil tuturor cetățenilor UE. El 
consideră că este vorba despre o inegalitate de tratament, afirmând că cetățenii Uniunii 
Europene care au lucrat în două state membre sau într-un stat membru și un stat terț ar fi 
favorizați în raport cu cetățenii care au lucrat în trei state (în cazul în care există acorduri 
bilaterale).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

În primul rând, Comisia atrage atenția asupra faptului că Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
prevede numai cumularea perioadelor realizate exclusiv sub legislațiile statelor membre și nu 
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permite, așadar, și cumularea perioadelor realizate sub legislația unui stat terț, în cazul de față 
Statele Unite ale Americii.

Petiționarul consideră că hotărârea în cauza Gottardo ar putea, la modul general, să oblige statele 
membre să ia în considerare, în baza Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 [astfel cum a fost 
modificat de Regulamentul (CE) nr. 883/2004], perioadele de asigurare realizate în țări terțe, în 
vederea calculării pensiei sale (reguli de cumul și de calcul pro-rata).

Comisia subliniază faptul că hotărârea Gottardo din 15 ianuarie 2002 nu creează în niciun fel o 
astfel de obligație generală, ci se limitează doar la respectarea principiului egalității de tratament. 
Într-adevăr, conform acestei hotărâri, avantajele de care beneficiază resortisanții unui stat membru, 
în materie de pensii, în temeiul unei convenții privind securitatea socială între un stat membru și un 
stat terț, sunt în principiu acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state membre și care 
se află în aceeași situație obiectivă, în virtutea principiului egalității de tratament și a 
nediscriminării între proprii resortisanți și resortisanții altor state membre care și-au exercitat 
dreptul de liberă circulație în virtutea articolului 45 din TFUE.

Măsurile reglementare luate de administrația franceză (circulara nr. 2003/4 din 17 ianuarie 2003) 
sunt conforme cu recomandările hotărârii Gottardo citată anterior.

Cu toate acestea, după cum s-a menționat anterior, aplicarea hotărârii Gottardo nu înseamnă că 
persoanele în cauză pot pretinde, în general, luarea în considerare a drepturilor lor dobândite în țări 
terțe [în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și al convenției bilaterale]. Această poziție a 
fost confirmată de Curtea Europeană de Justiție cu mai multe ocazii în hotărâri anterioare cauzei 
Gottardo: „organismele de securitate socială din statele membre nu sunt obligate să țină cont, în 
scopul acordării dreptului la prestații de securitate socială, de perioadele de asigurare din țări terțe” 
(hotărârea din 16 noiembrie 1972, Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, Rec. p. 1141; a se vedea 
și 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 realizate sub legislația 
unei țări terțe nu devin, prin simpla luare în considerare de către instituția germană, în conformitate 
cu un acord bilateral încheiat de Republica Federală Germania, perioade realizat sub legislațiile 
statelor membre, în sensul articolului 46 din regulament. Nicio dispoziție nu obligă deci instituțiile 
celorlalte state membre să țină cont de acestea, în vederea calculelor lor în temeiul articolului 46, 
iar luarea în considerare a acestor perioade de către instituția germană nu antrenează deci sporirea 
obligațiilor acestora”.

Având în vedere aceste hotărâri și în absența unei dispoziții specifice a regulamentelor europene 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială, reiese că nu este posibil, în dreptul actual, ca 
toată perioada de muncă realizată în străinătate, în Franța și într-unul sau mai multe state membre 
și într-unul sau mai multe state terțe, să fie luată în considerare la calcularea unei pensii anticipate 
franceze. Această situație este valabilă indiferent de faptul că persoana în cauză este cetățean 
francez sau cetățean al UE.

Prin urmare, pensia petiționarului (sau a unui cetățean francez care s-ar găsi într-o situație similară) 
este determinată după cum urmează:
- perioadele realizate în cadrul regimului general francez (9 ani) și a regimului de pensii american
(16 ani) sunt cumulate în temeiul acordului privind securitatea socială din 2 martie 1987 încheiat 
între Franța și Statele Unite ale Americii;
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- perioadele realizate în Franța (9 ani) și în Belgia (18 ani) sunt cumulate, fără a fi adăugate 
perioadele realizate în Statele Unite ale Americii, întrucât convenția franco-americană nu permite 
luarea în considerare a perioadelor realizate în Belgia. De asemenea, regulamentele europene nu 
permit cumularea perioadelor realizate în Statele Unite ale Americii cu cele realizate într-unul sau 
mai multe state membre.

Prin urmare, se constată că Franța respectă principiul nediscriminării pe motive de naționalitate în 
ceea ce privește acordurile bilaterale, astfel cum este enunțat de Curtea Europeană de Justiție în 
hotărârea Gottardo. Această hotărâre se limitează doar la interzicerea discriminărilor, fără a 
impune statelor membre obligația de a lua în considerare drepturile dobândite în țările terțe în baza 
regulamentelor de coordonare și a convenției bilaterale. Situația în care se află petiționarul este o 
dovadă a limitelor coordonării europene în materie de regimuri de securitate socială.

Concluzie

Pe baza elementelor prezentate anterior, Comisia nu poate interveni în favoarea petiționarului.


