DIRECTIVA CONSILIULUI 79/7/CEE
din 19 decembrie 1978
privind aplicarea progresivă a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în
domeniul securităţii sociale
CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 235,
având în vedere propunerea Comisiei1,
având în vedere avizul Parlamentului European2,
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,
întrucât art. 1 alin. (2) din Directiva Consiliului 76/207/CEE din 9 februarie 1976 privind
aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la
încadrare în muncă, formare şi promovare profesională şi condiţiile de muncă4 prevede că, în
vederea asigurării aplicării progresive a principiului egalităţii de tratament în domeniul securităţii
sociale, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, va adopta dispoziţiile care definesc
conţinutul, domeniul şi modalităţile de aplicare; întrucât Tratatul nu a prevăzut competenţele
specifice necesare în acest scop;
întrucât este necesară punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament în domeniul
securităţii sociale în primul rând în regimurile legale care asigură protecţia împotriva riscurilor de
îmbolnăvire, invaliditate, bătrâneţe, accident de muncă, boală profesională şi şomaj, precum şi în
sistemul de asistenţă socială, în măsura în care acestea sunt destinate să completeze sau să
suplinească regimurile menţionate anterior;
întrucât aplicarea principiului egalităţii de tratament în domeniul securităţii sociale nu se opune
dispoziţiilor referitoare la protecţia femeilor în caz de maternitate şi că, în acest context, statele
membre pot adopta, în favoarea femeilor, dispoziţii specifice în vederea remedierii inegalităţilor
existente,
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
Articolul 1
Obiectul prezentei directive constă în aplicarea progresivă, în domeniul securităţii sociale şi al
altor elemente de protecţie socială prevăzut în art. 3, a principiului egalităţii de tratament între
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bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale, denumit în continuare „principiul egalităţii de
tratament”.
Articolul 2
Prezenta directivă se aplică populaţiei active, inclusiv lucrătorilor independenţi, lucrătorilor a
căror activitate a fost întreruptă de boală, accident sau de şomaj involuntar, persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă, precum şi lucrătorilor pensionaţi şi lucrătorilor invalizi.
Articolul 3
1. Prezenta directivă se aplică:
(a) regimurilor legale care asigură protecţia împotriva următoarelor riscuri:
- îmbolnăvire;
- invaliditate;
- bătrâneţe;
- accident de muncă şi boală profesională;
- şomaj;

(b) dispoziţiilor privind asistenţa socială, în măsura în care acestea sunt destinate să
completeze sau să suplinească regimurile menţionate la lit. (a).
2. Prezenta directivă nu se aplică dispoziţiilor privind prestaţiile de urmaş sau celor privind
prestaţiile familiale, cu excepţia prestaţiilor familiale acordate prin intermediul sporurilor la
prestaţiile datorate în cazul riscurilor menţionate în alin. (1) lit. (a).
3. În vederea asigurării punerii în aplicare a principiului egalităţii de tratament în regimurile
profesionale, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, va adopta dispoziţiile care definesc
conţinutul, domeniul şi modalităţile de aplicare.
Articolul 4
1. Principiul egalităţii de tratament implică absenţa oricărei discriminări pe motive de sex,
fie direct, fie indirect, în special în raport cu starea civilă sau familială, mai ales în ceea ce
priveşte:
- domeniul de aplicare a regimurilor şi condiţiile de acces la acestea;
- obligaţia de a cotiza şi calculul cotizaţiilor;
- calculul prestaţiilor, inclusiv sporuri datorate soţului/soţiei şi persoanelor aflate în
întreţinere şi condiţiile care reglementează durata şi menţinerea dreptului la prestaţii.
2. Principiul egalităţii de tratament nu aduce atingere dispoziţiilor referitoare la protecţia
femeilor în caz de maternitate.
Articolul 5
Statele membre iau măsurile necesare în vederea eliminării dispoziţiilor legale, de reglementare şi
administrative contrare principiului egalităţii de tratament.
Articolul 6
Statele membre introduc în ordinea lor juridică internă măsurile necesare pentru a permite
oricărei persoane care se consideră nedreptăţită prin neaplicarea principiului egalităţii de
tratament să îşi valorifice drepturile pe cale judecătorească, după ce a recurs, eventual, la alte
autorităţi competente.
Articolul 7
1. Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a exclude din domeniul
său de aplicare:
(a) stabilirea vârstei de pensionare în scopul acordării pensiei pentru limită de vârstă şi
posibilele consecinţe ale acesteia pentru alte prestaţii;
(b) avantajele în privinţa regimurilor de asigurări pentru limită de vârstă acordate persoanelor
care au crescut copii; dobândirea drepturilor la prestaţii după perioadele de întrerupere a angajării
datorate creşterii copiilor;
(c) acordarea dreptului la prestaţii pentru limită de vârstă sau invaliditate în temeiul
drepturilor dobândite de soţie;
(d) acordarea sporurilor la prestaţiile pe termen lung pentru invaliditate, bătrâneţe, accident
de muncă şi boală profesională pentru soţia aflată în întreţinere;
(e) consecinţele care rezultă din exercitarea, înainte de adoptarea prezentei directive, a
dreptului de a alege între a nu dobândi drepturi sau de a nu da naştere unor obligaţii în cadrul
unui regim legal.
2. Statele membre examinează periodic materiile exceptate în temeiul alin. (1), pentru a
verifica, având în vedere evoluţiile sociale din domeniul respectiv, dacă există o justificare pentru
menţinerea exceptărilor respective.
Articolul 8
1. Statele membre pun în aplicare dispoziţiile legale, de reglementare şi administrative
necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive în termen de 6 ani de la notificarea acesteia.

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.
2. Statele membre comunică Comisiei textul dispoziţiilor legale, de reglementare şi
administrative pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă, inclusiv măsurile
adoptate în temeiul art. 7 alin. (2).
Statele membre informează Comisia asupra motivelor menţinerii oricăror dispoziţii existente cu
privire la aspectele menţionate în art. 7 alin. (1) şi asupra posibilităţilor de a le revizui la o dată
ulterioară.
Articolul 9
În termen de 7 ani de la notificarea prezentei directive, statele membre transmit Comisiei toate
informaţiile necesare pentru a-i permite acesteia să redacteze un raport cu privire la aplicarea
prezentei directive, pe care să îl prezinte Consiliului şi pentru a propune orice altă măsură
necesară în vederea punerii în aplicare a principiului egalităţii de tratament.
Articolul 10
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 1978.
Pentru Consiliu
Preşedintele
H.-D. GENSCHER

