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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά  1480/2009 της Eva Margulius, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με προβλήματα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών της δικαιωμάτων από τη 
Ρουμανία στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία είναι ρουμάνα υπήκοος που διαμένει σήμερα στην Ουγγαρία, ζητεί 
τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διασφαλίσει τον σωστό 
υπολογισμό των συνταξιοδοτικών της δικαιωμάτων. Υποστηρίζει ότι εργάστηκε επί 28 
χρόνια στη Ρουμανία και στη συνέχεια, από το 1996 έως τη συνταξιοδότησή της το 2009, 
στην Ουγγαρία. Αναφέρει ότι τα συνταξιοδοτικά της δικαιώματα όσον αφορά την περίοδο 
απασχόλησής της στην Ουγγαρία είναι πολύ μικρά (αντιστοιχούν σε 40 ευρώ) και ότι, παρά 
τις επανειλημμένες εκκλήσεις της προς τις ρουμανικές αρχές από το 2004, αυτές δεν έχουν 
ακόμα υπολογίσει τα συνταξιοδοτικά της δικαιώματα σε σχέση με τα έτη απασχόλησής της 
στη Ρουμανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό 
και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισής του, συμπεριλαμβανομένου του είδους των επιδομάτων που παρέχονται, των 
προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, του τρόπου υπολογισμού αυτών των επιδομάτων καθώς και 
του ύψους των εισφορών που καταβάλλονται. Η νομοθεσία της ΕΕ, και συγκεκριμένα ο 
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κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ορίζει κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούν 
όλες οι εθνικές αρχές κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Οι κανόνες αυτοί 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της εφαρμογής των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών προς 
τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με τις ρουμανικές αρχές, προκειμένου να 
αποσαφηνίσουν περαιτέρω το θέμα. Οι ρουμανικές αρχές απάντησαν συγκεκριμένα:

«…Τα αρχεία του εθνικού οργανισμού συντάξεων και άλλων δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης (CNPAS) καταδεικνύουν ότι η κ. M. (η αναφέρουσα), γεννηθείσα στις 
20 Σεπτεμβρίου 1947, ζήτησε αρχικά να αναγνωριστεί ο χρόνος εργασίας της (ιστορικό 
εισφορών στο ρουμανικό δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα) βάσει της σύμβασης του 
1961 μεταξύ της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της κυβέρνησης 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας σχετικά με τη συνεργασία επί κοινωνικών 
ζητημάτων, καθώς το 2004 εγκαταστάθηκε στην Ουγγαρία. Βάσει αυτής της διμερούς 
νομοθετικής πράξης που ίσχυε μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2006, στα πρόσωπα που εργάστηκαν 
στη Ρουμανία και συνεισέφεραν στο ρουμανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μπορούσε 
να αναγνωριστεί συγκεκριμένος χρόνος εργασίας μετά την εγκατάστασή τους στην Ουγγαρία. 
Ο CNPAS εξέδωσε ένα τέτοιο έγγραφο για την κ. M. και της το απέστειλε. Επισημαίνουμε 
ότι προτού μετακομίσει στη νέα χώρα κατοικίας της, η κ. M. δεν είχε λάβει συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα στη Ρουμανία.
Στη συνέχεια, ο ουγγρικός αρμόδιος οργανισμός συντάξεων (Közép Magyarországi 
Regionalis Nyugdijbiztositasi Igazgatóság) απέστειλε στον CNPAS ορισμένα έγγραφα 
σχετικά με τα κοινοτικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα βάσει των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ.1408/71 και 574/72 του Συμβουλίου, συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό έντυπο E 202 HU, 
αναφέροντας ότι το εν λόγω πρόσωπο είχε υποβάλει αίτηση για σύνταξη γήρατος από τις 21 
Ιουλίου 2009, και το έντυπο E 205 HU, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων 
που επιβεβαιώνουν τον χρόνο εργασίας στη Ρουμανία.
Τα έγγραφα διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία συντάξεων της κομητείας Bihor (την τοπική 
υπηρεσία συντάξεων όπου ήταν εγγεγραμμένη τελευταία φορά η κ. Μ. στη Ρουμανία). Η 
υπηρεσία της Bihor απάντησε ότι το έντυπο E 205 HU επιβεβαίωσε περίοδο ασφάλισης στο 
ουγγρικό σύστημα διάρκειας 11 ετών και 306 ημερών, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008. Στη 
συνέχεια, η ρουμανική τοπική υπηρεσία συντάξεων ζήτησε από τον ουγγρικό οργανισμό 
συντάξεων να επιβεβαιώσει την περίοδο ασφάλισης που ολοκληρώθηκε το διάστημα μεταξύ 
1ης Ιανουαρίου 2009 και 20ής Ιουλίου 2009, όταν το εν λόγω πρόσωπο σταμάτησε τα 
εργάζεται στην Ουγγαρία, όπως καταγράφεται στο έντυπο E 202 HU. Στις 7 Απριλίου 2010, 
ο ουγγρικός οργανισμός απέστειλε νέο έντυπο E 205 HU στην τοπική υπηρεσία συντάξεων 
της Bihor, πιστοποιώντας ολόκληρη την περίοδο ασφάλισης στην Ουγγαρία, μέχρι τις
20 Ιουλίου 2009. Η υπηρεσία συντάξεων της κομητείας Bihor μπόρεσε, κατά συνέπεια, να 
εκδώσει την απόφαση χορήγησης σύνταξης αριθ. 315067 της 30ής Απριλίου 2009 και όρισε 
ως ημερομηνία έναρξης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων την 21η Ιουλίου 2009. Η 
απόφαση χορήγησης σύνταξης εστάλη στον ουγγρικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης και 
στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η καταβολή της σύνταξης ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010…».

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστολή της αναφέρουσας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2009 και ότι η καταβολή από το αρμόδιο ρουμανικό ίδρυμα στη 
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Bihor ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010, η Επιτροπή θεωρεί ότι το πρόβλημα της αναφέρουσας 
επιλύθηκε καθώς λαμβάνει πλέον τη σύνταξή της από τη Ρουμανία.


