
CM\903746RO.doc PE489.731v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

30.5.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0546/2011, adresată de Danilo Mortara, de cetățenie italiană, privind 
nerespectarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, de cetățenie italiană, cu domiciliul în Belgia, a beneficiat de asigurare în Italia 
(737 de săptămâni) și în Belgia (390 de săptămâni), în calitate de lucrător independent. În 
Italia, o parte din contribuții au fost plătite către INPS și o parte către Fundația Enasarco. În 
timp ce INPS i-a achitat pensia începând cu 1 mai 2006, Enasarco a refuzat plata, pe motiv că 
petiționarul nu a achitat contribuțiile o perioadă suficientă de timp, și a refuzat, de asemenea, 
rambursarea contribuțiilor care au fost plătite inutil. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

În general, legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, și nu armonizarea 
sistemelor de securitate socială. Legislația Uniunii Europene nu limitează competența statelor 
membre de a-și organiza sistemele de securitate socială și, în lipsa unei armonizări la nivelul 
Uniunii, legislația fiecărui stat membru este cea care trebuie să prevadă condițiile de acordare a 
prestațiilor de securitate socială, precum și cuantumul acestor prestații și perioada pentru care 
sunt acordate. Cu toate acestea, în exercitarea acestei competențe, statele membre trebuie să 
respecte legislația Uniunii, în special dispozițiile tratatului referitoare la libera circulație a 
lucrătorilor sau la libertatea fiecărui cetățean al Uniunii Europene de circulație și de ședere pe 
teritoriul statelor membre, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004. 
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Această legislație a stabilit norme și principii comune care trebuie să fie respectate de toate 
autoritățile naționale atunci când aplică legislația națională. Prin aceste norme se asigură că 
aplicarea diferitelor legislații naționale respectă principiile de bază referitoare la egalitatea de 
tratament și la nediscriminare. 

Comisia a contactat reprezentantul italian din cadrul Comisiei administrative pentru coordonarea 
sistemelor de securitate socială. Potrivit răspunsului lor din 20 decembrie 2011, autoritățile 
italiene consideră că, întrucât nu au fost finalizate perioade similare în cadrul sistemului belgian, 
ENASARCO nu a putut cumula perioadele luate deja în considerare în sistemul general, având în 
vedere insuficiența contribuțiilor solicitate. Autoritățile italiene subliniază faptul că petiționarul a 
putut cumula perioadele de asigurare belgiană în cadrul sistemului general, asigurând astfel 
dreptul la o pensie INPS, care este încă plătită.

În ceea ce privește cererea de restituire a contribuțiilor plătite către ENASARCO, care nu au 
generat o pensie, autoritățile italiene consideră că, întrucât este un sistem auxiliar bazat pe 
principiul solidarității între persoanele asigurate, acesta nu asigură restituiri ale contribuțiilor 
efectuate. 

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 se aplică tuturor cetățenilor unui stat membru al UE, care sunt 
sau au fost vizați de legislația privind securitatea socială din una dintre țările UE, precum și 
membrilor familiilor acestora și supraviețuitorilor lor. În conformitate cu articolul 1 alineatul (1), 
termenul „legislație” „exclude clauzele contractuale, altele decât cele care servesc la punerea în 
aplicare a unei obligații de asigurare care rezultă din actele cu putere de lege și actele 
administrative prevăzute la paragraful anterior sau care au făcut obiectul unei decizii a 
autorităților publice cu privire la caracterul lor obligatoriu sau cu privire la extinderea 
domeniului de aplicare, cu condiția ca statul membru interesat să facă o declarație în acest sens, 
notificată președintelui Parlamentului European și președintelui Consiliului Uniunii Europene. 
Această declarație se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;”.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile italiene, fondul de pensii ENASARCO este 
reglementat printr-un acord colectiv al agenților și al reprezentanților comerciali. Stabilirea 
pensiilor acordate în cadrul fondului de pensii ENASARCO și a condițiilor aferente acestora nu 
derivă din legislația și normele naționale, ci din textul unui acord colectiv. În plus, nu există nicio 
declarație care să includă acest sistem în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) 
nr. 883/2004. Prin urmare, fondul de pensii ENASARCO poate fi considerat drept un regim 
ocupațional care nu intră în domeniul de aplicare al acestui regulament. 

În ceea ce privește sistemele de pensii ocupaționale, ar trebui remarcat faptul că, în prezent, 
Comisia analizează măsurile posibile în acest domeniu. După cum se prevede în Cartea albă a 
Comisiei intitulată „O agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile” [COM (2012) 55 final], 
publicată la 16 februarie 2012, în 2012 Comisia va evalua posibilitatea extinderii domeniului de 
aplicare al Regulamentului (CE) nr. 883/2004 cu privire la anumite regimuri ocupaționale. Cartea 
albă precizează, de asemenea, faptul că în 2012 Comisia va relua, în strânsă colaborare cu 
Consiliul și cu Parlamentul European, activitățile de elaborare a unei directive privind 
transferabilitatea pensiilor, care stabilește standarde minime pentru dobândirea și păstrarea 
drepturilor de pensie suplimentară. 

În ceea ce privește refuzul ENASARCO de a restitui contribuțiile petiționarului, se poate face 



CM\903746RO.doc 3/3 PE489.731v01-00

RO

referire la o hotărâre din 3 martie 2011 a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza 
57028/00, Klein/Austria. Această cauză a vizat refuzul Baroului din Viena de a asigura unui 
avocat, dl Klein, o pensie pentru limită de vârstă, după ce acesta și-a pierdut dreptul de a practica 
și după ce a contribuit timp de mai mulți ani. Curtea a considerat că afilierea la un sistem de 
pensii pentru limită de vârstă, pe baza apartenenței obligatorii la o organizație profesională în 
timpul exercitării unei profesii, ar putea genera așteptarea legitimă de a primi o pensie la 
momentul pensionării și, astfel, constituie o proprietate în înțelesul articolului 1 din protocolul 
nr. 1. Refuzul acordării pensiei a constituit o interferență cu dreptul dlui Klein la respectarea 
bunurilor sale.

Concluzii

Decizia ENASARCO de a respinge cererea de pensie a petiționarului și de a nu cumula 
contribuțiile la pensie efectuate în Belgia este compatibilă cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004. 
Prin urmare, Comisia nu a identificat nicio încălcare a legislației UE. 

Cu toate acestea, i se recomandă petiționarului să aibă în vedere drepturile sale în temeiul 
Convenției Europene a Drepturilor Omului. 


