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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0595/2010 της Henryka Magdalena Andersen, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις δανικές διατάξεις για μειωμένες συντάξεις και την επακόλουθη μη 
τήρηση των αρχών του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς και στις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας

Αναφορά 0799/2010 της Britta Schulz, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις δανικές 
διατάξεις για μειωμένη σύνταξη και τη συνεπαγόμενη μη τήρηση των αρχών του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 
Κοινότητας

1. Περίληψη της αναφοράς 0595/2010

Η αναφέρουσα, η οποία διαμένει στη Δανία εδώ και 18 χρόνια, αναφέρεται στους 
κανόνες για τις συντάξεις της Δανίας, σύμφωνα με τους οποίους το δικαίωμα σε σύνταξη 
θεμελιώνεται βάσει των ετών μόνιμης διαμονής ενός προσώπου στη Δανία. Δεν έχει 
σημασία κατά πόσον το εν λόγω πρόσωπο εργάζεται ή κατέβαλε φόρους. Εάν το 
πρόσωπο δεν διέμεινε στη Δανία τον αριθμό των ετών που απαιτούνται από τον νόμο, 
καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή 
αντιβαίνει στις αρχές του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς και στις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και παραπέμπει συγκεκριμένα 
στο άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού, το οποίο ορίζει ότι «[τ]α πρόσωπα που 
κατοικούν στο έδαφος ενός από τα κράτη μέλη και για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του
παρόντος κανονισμού, υπόκεινται στις υποχρεώσεις και απολαύουν των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από την νομοθεσία κάθε κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους με τους 
υπηκόους του, υπό την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού», και 
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στο άρθρο 4 («Πεδίο εφαρμογής καθ’ ύλη») και στο άρθρο 46 («Εκκαθάριση 
παροχών»). Η αναφέρουσα τονίζει επίσης ότι τα πρόσωπα που λαμβάνουν μειωμένη 
σύνταξη στη Δανία ζουν σε σχετική φτώχεια, με τα δύο τρίτα ή ακόμη και το ήμισυ μιας 
σύνταξης πρόωρης συνταξιοδότησης ή μιας σύνταξης γήρατος, παρότι το άρθρο 50 του 
κανονισμού ορίζει ότι «ο δικαιούχος παροχών, επί του οποίου εφαρμόζεται το παρόν 
κεφάλαιο, δεν δύναται, να εισπράξει στο κράτος στο οποίο κατοικεί και κατά την 
νομοθεσία του οποίου του οφείλεται παροχή, ποσό παροχών μικρότερο από την ελάχιστη 
παροχή που ορίζεται από την εν λόγω νομοθεσία για περίοδο ασφαλίσεως ίση με το 
σύνολο των περιόδων που ελήφθησαν υπόψη για την εκκαθάριση σύμφωνα με τις 
διατάξεις των προηγουμένων άρθρων. Ο αρμόδιος φορέας του κράτους αυτού του 
καταβάλλει, ενδεχομένως, καθ’ όλη την διάρκεια κατοικίας στο έδαφος του κράτους 
αυτού, συμπλήρωμα ίσο με την διαφορά μεταξύ του ποσού των παροχών που οφείλονται 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου και του ποσού της ελαχίστης παροχής». Ως εκ τούτου, 
η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε 
να διασφαλισθεί ότι οι δανικές αρχές συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία 
της ΕΕ.
Περίληψη της αναφοράς 0799/2010
Η αναφέρουσα είναι δανή υπήκοος, αλλά με καταγωγή από το νότιο Schleswig 
(Γερμανία), όπου εργαζόταν στον δανικό δημόσιο τομέα στην κύρια οργάνωση της 
δανικής μειονότητας «Dansk Skoleforening» (Ένωση Δανικών Σχολείων). Η 
αναφέρουσα, η οποία σήμερα κατοικεί στη Δανία, κάνει λόγο για τους δανικούς κανόνες 
περί συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους οποίους συνταξιοδοτικά δικαιώματα 
θεμελιώνονται ανάλογα με τον αριθμό των ετών που ένα άτομο είχε μόνιμη κατοικία στη 
Δανία. Δεν έχει σημασία κατά πόσον το εν λόγω πρόσωπο εργάζεται ή κατέβαλε φόρους. 
Εάν δεν ήταν κάτοικος Δανίας για συγκεκριμένο αριθμό ετών, ο νόμος ορίζει ότι του 
καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη, η αποκαλούμενη κλασματική σύνταξη (brøkpension). 
Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στις αρχές ίσης 
μεταχείρισης και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής 
των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που 
διακινούνται εντός της Κοινότητας. Η αναφέρουσα επισημαίνει επίσης ότι η 
αποκαλούμενη «εναρκτήρια ενίσχυση», μια παροχή που καταβάλλεται από το κράτος σε 
άτομα που εγκαθίστανται στη Δανία μετά την 1η Ιουλίου 2002, συνιστά εξευτελισμό του 
κράτους πρόνοιας της Δανίας. Η αναφέρουσα ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δανικές αρχές 
τηρούν το πνεύμα και το γράμμα των συναφών ισχυουσών διατάξεων της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0595/2010 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή 
κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

Η αναφορά 0799/2010 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή 
κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Οι αναφορές
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Αμφότερες οι αναφέρουσες λαμβάνουν δανική σύνταξη αναπηρίας (førtidspension). Επειδή 
διέμεναν εκτός Δανίας για κάποια χρονικά διαστήματα (η μία αναφέρουσα γεννήθηκε στην 
Πολωνία και η άλλη στη Γερμανία, αλλά στη συνέχεια μετακόμισαν και οι δύο στη Δανία), 
λαμβάνουν μόνο ένα κλάσμα της πλήρους σύνταξης αναπηρίας που ορίζει η δανική 
νομοθεσία. Οι αναφέρουσες θεωρούν ότι αυτό συνιστά αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση 
λόγω του γεγονότος ότι δεν διέμεναν στη Δανία για κάποια χρονικά διαστήματα και άρα 
αποτελεί έμμεση διάκριση η οποία απαγορεύεται από το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 
883/20041 (πριν από την 1η Μαΐου 2010: άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/712) και 
το άρθρο 45 ΣΛΕΕ ή/και άρθρο 21 ΣΛΕΕ.

Εκτός από τις συντάξεις αναπηρίας τους, οι αναφέρουσες λαμβάνουν επίσης ένα 
συμπλήρωμα βάσει του άρθρου 27α του δανικού νόμου για την ενεργό κοινωνική πολιτική 
(lov om aktiv socialpolitik) το οποίο τους χορηγείται επειδή λαμβάνουν ένα κλάσμα της 
πλήρους σύνταξης αναπηρίας. Οι αναφέρουσες θεωρούν ότι το εν λόγω συμπλήρωμα 
υπολογίζεται άδικα. Είναι της άποψης ότι θα έπρεπε να υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε να 
συμπληρώνει την κλασματική σύνταξη αναπηρίας (που λαμβάνουν) ώστε το συνολικό ποσό 
να ισούται με μια πλήρη σύνταξη αναπηρίας.

Επίσης, είναι της άποψης ότι το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (πριν από την 
1η Μαΐου 2010: άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71) υποχρεώνει τον αρμόδιο 
δανικό φορέα να τους καταβάλει συμπλήρωμα υπολογιζόμενο κατά τρόπο ώστε να 
συμπληρώνει την κλασματική σύνταξη αναπηρίας που λαμβάνουν μέχρι το ύψος της πλήρους 
σύνταξης αναπηρίας.

Η μία αναφέρουσα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο φορολογείται στη Δανία, αφού της 
αναγνωρίστηκε και πολωνική σύνταξη αναπηρίας. Εξηγεί ότι έχει γίνει μια ρύθμιση του 
δανικού φόρου εισοδήματος που καταβάλλει, βάσει της οποίας ορισμένα ποσά έχουν 
αναπροσαρμοστεί. Η αναφέρουσα είναι της άποψης ότι η συνολική φορολογική επιβάρυνση 
για την πολωνική της σύνταξη είναι υπερβολική.

Η δεύτερη αναφέρουσα αναφέρεται στις περιόδους απασχόλησης που ολοκλήρωσε στη 
Γερμανία, ως εργαζομένη στην Ένωση Δανικών Σχολείων του νοτίου Schleswig (Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig). Σύμφωνα με τη δανική νομοθεσία, οι εν λόγω περίοδοι 
απασχόλησης είναι δυνατόν, υπό ορισμένες συνθήκες, να θεωρηθούν απασχόληση προς το 
δανικό δημόσιο συμφέρον και έτσι να συνυπολογιστούν για τη θεμελίωση σύνταξης γήρατος 
ή/και αναπηρίας στη Δανία. Στην περίπτωση της αναφέρουσας, η αναγνώριση αυτών των 
περιόδων απασχόλησης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στη Δανία δεν 
εγκρίθηκε από τον αρμόδιο δανικό φορέα με το αιτιολογικό ότι κατά το εν λόγω διάστημα 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας, ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
988/2009 (ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 43).
2 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς 
και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος, ΕΕ L 28 της 
30.1.1997, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 592/2008 (ΕΕ 
L 177 της 4.7.2008, σ. 1).
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ήταν ασφαλισμένη σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

α. Οι περιορισμένες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης

Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης είναι 
περιορισμένες. Όπως έχει επιβεβαιωθεί πολλάκις από το Δικαστήριο1, οι συνθήκες 
προβλέπουν τον συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών. 
Κατά συνέπεια, επιτρέπουν τη συνέχιση των διαφορών μεταξύ των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, και μεταξύ των δικαιωμάτων των 
προσώπων που εργάζονται στα κράτη μέλη. Οι ουσιαστικές και τυπικές διαφορές μεταξύ των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης επιμέρους κρατών μελών, και άρα των δικαιωμάτων των 
προσώπων που εργάζονται σε αυτά, δεν επηρεάζονται από τις Συνθήκες.

β. Η αρχή του συνυπολογισμού ασφαλιστικών περιόδων ως βάση για τη θεμελίωση 
δικαιώματος για παροχές γήρατος ή αναπηρίας

Στον τομέα των παροχών γήρατος και αναπηρίας2, οι κανόνες συντονισμού της κοινωνικής 
ασφάλισης βασίζονταν ανέκαθεν στην αρχή ότι ένα πρόσωπο το οποίο κατά τη διάρκεια της 
ζωής του υπαγόταν στη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης διαφόρων κρατών μελών θα 
λάβει χωριστή παροχή (συνήθως σύνταξη) σε κάθε ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη και η 
παροχή αυτή θα υπολογίζεται βάσει της ασφαλιστικής περιόδου που συμπληρώθηκε στο 
εκάστοτε κράτος μέλος. 

Ιδίως όσον αφορά τις παροχές γήρατος και αναπηρίας, η νομοθεσία των περισσότερων 
κρατών μελών απαιτεί τη συμπλήρωση συγκεκριμένων ελάχιστων περιόδων ασφάλισης, 
μισθωτής δραστηριότητας, μη μισθωτής δραστηριότητας ή κατοικίας (όπως για παράδειγμα 
στην περίπτωση της Δανίας) προτού θεμελιωθεί δικαίωμα για κάποια παροχή. Σύμφωνα με 
την αρχή του συνυπολογισμού των περιόδων βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 (πριν από την 1η Μαΐου 2010: άρθρο 45(1) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71) 
ένα κράτος μέλος πρέπει σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να αναγνωριστεί το δικαίωμα 
σε κάποια παροχή, να λάβει υπόψη περιόδους ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας, μη 

                                               
1 Βλ. μόνο υπόθεση 41/84 Pinna κατά Caisse d'allocations familiales de la Savoie, 
Συλλογή 1986, σ. 16, σκέψη 20, υπόθεση C-340/94 de Jaeck κατά Staatssecretaris van
Financiën, Συλλογή 1997, σ. I-495, σκέψη 18, υπόθεση C-221/95 Institut National
d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants κατά Hervein, Συλλογή 1997, σ. I-635, 
σκέψη 16.
2 Πρέπει να σημειωθεί ότι ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για παροχές αναπηρίας βάσει 
της λεγόμενης «νομοθεσίας κατηγορίας Α», ήτοι νομοθεσία σύμφωνα με την οποία το ύψος 
των παροχών αναπηρίας είναι ανεξάρτητο από τις περιόδους ασφάλισης ή διαμονής και 
αναφέρεται ρητά στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, βλ. άρθρο 44 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 883/2004. Εφόσον το παράρτημα VI του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 δεν περιέχει καμία αναφορά στη Δανία, το εν λόγω παράρτημα δεν είναι 
συναφές.
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μισθωτής δραστηριότητας ή κατοικίας που συμπληρώθηκαν σε άλλο κράτος μέλος στον 
βαθμό που είναι αναγκαίο (δηλαδή εάν το άθροισμα των περιόδων που συμπληρώθηκαν υπό 
τη δική του νομοθεσία είναι βραχύτερο από την ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο).

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή η αρχή του συνυπολογισμού των περιόδων δεν σημαίνει 
ότι οι περίοδοι που συμπληρώθηκαν σε διαφορετικό κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από οποιοδήποτε κράτος μέλος ως βάση για τον υπολογισμό των παροχών που 
οφείλονται από τον αρμόδιο φορέα στο δεύτερο κράτος μέλος.1 Εάν λαμβάνονταν υπόψη οι 
περίοδοι που συμπληρώθηκαν σε διαφορετικό κράτος μέλος για τον υπολογισμό του ύψους 
της σύνταξης, κάθε παροχή προς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο από ένα συγκεκριμένο κράτος 
μέλος θα έπρεπε να βασίζεται στο σύνολο των περιόδων που συμπληρώθηκαν σε όλα τα 
κράτη μέλη. Με άλλα λόγια, το εν λόγω πρόσωπο θα ελάμβανε πολλές συντάξεις οι οποίες θα 
βασίζονταν στο σύνολο της σταδιοδρομίας του. Κάτι τέτοιο όχι μόνο θα αντέβαινε προδήλως 
στον κανόνα ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα κάποιος να λαμβάνει πολλές παροχές της ίδιας 
φύσης για μία και την αυτή περίοδο υποχρεωτικής ασφάλισης (άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004, πριν από την 1η Μαΐου 2010 άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1408/71), αλλά επιπλέον θα ακύρωνε πλήρως τις διατάξεις σχετικά με τον υπολογισμό των 
εθνικών παροχών του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (πριν από την 1η 
Μαΐου 2010: άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71), της λεγόμενης «αναλογικής 
παροχής». Κατά συνέπεια, ο συνυπολογισμός των περιόδων και ο υπολογισμός της σύνταξης 
που πρέπει να καταβάλει ένα κράτος μέλος είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Οι περίοδοι που 
συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (πριν από 
την 1η Μαΐου 2010: Άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71) έχουν 
άμεση συνάφεια μόνο όσον αφορά τη συμπλήρωση της ελάχιστης περιόδου που απαιτείται 
για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε μια παροχή (η «απόκτηση» του δικαιώματος), όχι για 
τον υπολογισμό του τελικού ύψους μιας παροχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, η δανική νομοθεσία σχετικά 
με τις παροχές αναπηρίας προβλέπει ότι τα πρόσωπα που κατοίκησαν στη Δανία για 
τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του διαστήματος μεταξύ της ηλικίας των δεκαπέντε 
ετών και της έναρξης της αναπηρίας τους δικαιούνται την πλήρη σύνταξη αναπηρίας που 
ορίζει η δανική νομοθεσία. Τα πρόσωπα που κατοίκησαν στη Δανία διάστημα μικρότερο από 
τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του διαστήματος μεταξύ της ηλικίας των δεκαπέντε ετών και της 
έναρξης της αναπηρίας τους λαμβάνουν ένα κλάσμα της πλήρους σύνταξης αναπηρίας. Αυτό 
το κλάσμα αντιστοιχεί στην πραγματική περίοδο διαμονής στη Δανία του ενδιαφερόμενου 
προσώπου στο διάστημα μεταξύ της ηλικίας των δεκαπέντε ετών και της έναρξης της 
αναπηρίας τους διαιρούμενο με τα τέσσερα πέμπτα του συνολικού διαστήματος μεταξύ της 
ηλικίας των δεκαπέντε ετών και της έναρξης της αναπηρίας τους.

Βάσει ακριβώς αυτών των κανόνων της δανικής νομοθεσίας οι αναφέρουσες λαμβάνουν 
δεκαοκτώ τεσσαρακοστά (18/40) και είκοσι επτά τεσσαρακοστά (27/40) αντίστοιχα της 
πλήρους σύνταξης αναπηρίας λόγω του γεγονότος ότι κατοίκησαν στη Δανία για χρονικό 
διάστημα μικρότερο από τα τέσσερα πέμπτα (4/5) της περιόδου μεταξύ της ηλικίας των 
                                               
1 Ισχύουν ωστόσο ειδικοί κανόνες, που δεν έχουν σχέση με τις συγκεκριμένες 
αναφορές, για περιόδους μικρότερες του ενός έτους, βλ. άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 (πριν από την 1η Μαΐου 2010: άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.



PE462.649v01-00 6/9 CM\862696EL.doc

EL

δεκαπέντε ετών και της έναρξης της αναπηρίας τους. Άρα, το ύψος της δανικής σύνταξης 
αναπηρίας που λαμβάνουν αμφότερες οι αναφέρουσες βασίζεται στις περιόδους (διαμονής) 
που συμπλήρωσαν στη Δανία. Αυτό συνάδει με τις βασικές αρχές του συντονισμού της 
κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ στον τομέα των παροχών αναπηρίας όπως περιγράφεται 
ανωτέρω, και κυρίως με την αρχή του συνυπολογισμού των περιόδων για τη θεμελίωση 
δικαιωμάτων.

Ομολογουμένως, το γεγονός ότι η δανική νομοθεσία αντιμετωπίζει τις περιόδους διαμονής 
στη Δανία διαφορετικά από τις περιόδους διαμονής στο εξωτερικό κατά τον υπολογισμό της 
δανικής σύνταξης αναπηρίας συνιστά σαφώς διακριτική μεταχείριση με βάση τον τόπο 
διαμονής. Ωστόσο, η εν λόγω διαφορετική μεταχείριση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει 
στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα στα άρθρα 21 και 45 της ΣΛΕΕ και το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Όπως επεξηγείται ανωτέρω, η νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
στον τομέα των παροχών γήρατος και αναπηρίας βασίζεται ακριβώς σε αυτήν την αρχή, ήτοι 
στο ότι η θεμελίωση ενός δικαιώματος αφορά μόνον τις περιόδους που πράγματι 
συμπληρώθηκαν στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

γ. Συμπλήρωμα σύμφωνα με το άρθρο 27α του δανικού νόμου για την ενεργό κοινωνική 
πολιτική (lov om aktiv socialpolitik)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, το συμπλήρωμα βάσει του 
άρθρου 27α του δανικού νόμου για την ενεργό κοινωνική πολιτική (lov om aktiv socialpolitik)
χορηγείται στους δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας που λαμβάνουν ένα κλάσμα της πλήρους 
σύνταξης αναπηρίας. Το συμπλήρωμα δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από τη διαφορά μεταξύ 
της πλήρους σύνταξης αναπηρίας και της κλασματικής σύνταξης αναπηρίας που 
καταβάλλεται στο εν λόγω πρόσωπο. Το ύψος του ορίζεται στο επίπεδο του γενικού 
επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας. Είναι σαφές ότι ο σκοπός του συμπληρώματος είναι να 
διασφαλίσει ένα ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης στους δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας, 
συμπληρώνοντας την κλασματική σύνταξη αναπηρίας που λαμβάνουν έως το ποσό της 
κοινωνικής πρόνοιας.

Κατά συνέπεια, το συμπλήρωμα σύμφωνα με το άρθρο 27α του δανικού νόμου για την 
ενεργό κοινωνική πολιτική (lov om aktiv socialpolitik) φαίνεται ότι έχει τα χαρακτηριστικά 
μιας μη ανταποδοτικού τύπου παροχής σε χρήμα όπως περιγράφεται στο άρθρο 70 
παράγραφος 2 στοιχείο α εδάφιο i) και (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Οι εν λόγω 
παροχές έχουν τα χαρακτηριστικά τόσο μιας παροχής κοινωνικής ασφάλισης (οι οποίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 883/2004) όσο και κοινωνικής
πρόνοιας (που εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 βάσει 
του άρθρου του 3 παράγραφος 5 στοιχείο α). Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν παρατίθεται στο 
παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, δεν μπορεί να θεωρηθεί ειδική μη 
ανταποδοτικού τύπου παροχή σε χρήμα υπό την έννοια του εν λόγω κανονισμού (βλ. άρθρο 
70 παράγραφος 2 στοιχείο γ του κανονισμού ΕΚ αριθ. 883/2004.

Από την άλλη, το συμπλήρωμα σύμφωνα με το άρθρο 27α του δανικού νόμου για την ενεργό 
κοινωνική πολιτική (lov om aktiv socialpolitik) θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί 
συμπλήρωμα έως το ποσό της «ελάχιστης παροχής» υπό την έννοια του άρθρου 58 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (πριν από την 1η Μαΐου 2010: Άρθρο 50 του κανονισμού 
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(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71), με την ελάχιστη παροχή να αντιστοιχεί στο επίπεδο του γενικού 
επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω την ακριβή κατηγοριοποίηση του συμπληρώματος 
σύμφωνα με το άρθρο 27α του δανικού νόμου για την ενεργό κοινωνική πολιτική (lov om 
aktiv socialpolitik) και θα επικοινωνήσει με τις δανικές αρχές σχετικά με αυτό το θέμα.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη να προβλέπουν συγκεκριμένο ύψος παροχής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αρχή, τα 
κράτη μέλη είναι γενικά ελεύθερα να καθορίζουν το ύψος της παροχής που καταβάλλεται 
σύμφωνα με τη νομοθεσία τους περί κοινωνικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια, σε κάθε 
περίπτωση, ο ισχυρισμός των αναφερουσών ότι δικαιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπλήρωμα βάσει του άρθρου 27α του δανικού νόμου για την ενεργό 
κοινωνική πολιτική (lov om aktiv socialpolitik) το οποίο πρέπει να υπολογίζεται με 
συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή το ύψος του να είναι τέτοιο ώστε να συμπληρώνει την 
κλασματική τους σύνταξη μέχρι το επίπεδο μιας πλήρους σύνταξης, δεν είναι βάσιμος. Η 
κατηγοριοποίηση του συμπληρώματος ως μία από τις παροχές που προβλέπει ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 είναι άνευ σημασίας από αυτή την άποψη.

δ. Το συμπλήρωμα «ελάχιστης παροχής» σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004

Όσον αφορά τον ισχυρισμό των αναφερουσών ότι δικαιούνται πλήρη σύνταξη αναπηρίας 
βάσει του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (πριν από την 1η Μαΐου 2010: 
άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71), η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι 
είναι σαφές από τη διατύπωση της εν λόγω διάταξης ότι η έννοια της «ελάχιστης παροχής» 
πρέπει να προσδιορίζεται με παραπομπή στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 
διαμονής. Δεν υπάρχει κοινός ορισμός της έννοιας της «ελάχιστης παροχής» σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος να ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, το άρθρο 50 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 εφαρμόζεται μόνον «… στην περίπτωση που κατά τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο εργαζόμενος ισχύει ελάχιστο ποσό 
συντάξεως».1 Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
προβλέπουν τέτοιου είδους «ελάχιστες παροχές» στη νομοθεσία τους. Σε κάθε περίπτωση, 
μια τέτοια «ελάχιστη παροχή» υπό την έννοια του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 (πριν από την 1η Μαΐου 2010: άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71) δεν 
υπάρχει « παρά μόνο αν η νομοθεσία του κράτους της κατοικίας προβλέπει ειδική εξασφάλιση, 
συνισταμένη στο να εξασφαλίζει στους δικαιούχους παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως ένα 
ελάχιστο εισόδημα, υπερβαίνον το επίπεδο παροχών, τις οποίες θα ηδύναντο να απαιτήσουν 
βάσει μόνο των περιόδων ασφαλίσεως και των εισφορών τους».2

Μια «ελάχιστη παροχή» υπό την έννοια του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
(πριν από την 1η Μαΐου 2010: άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71) υπάρχει μόνο 
                                               
1 Υπόθεση 64/77 Mario Torri κατά Office national des pensions pour travailleurs 
salaries, Συλλ. 1977, σ. 2299, σκέψη 13. Βλ. επίσης υπόθεση 22/81, Regina κατά Social 
Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning, Συλλ. 1981, σ. 3357, σκέψη 10.
2 Υπόθεση 22/81, Regina κατά Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor 
Browning, Συλλ. 1981, σ. 3357, σκέψη 15.
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στις περιπτώσεις στις οποίες η εθνική νομοθεσία εγγυάται ένα ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης. 
Όπως περιγράφεται ανωτέρω, στο πλαίσιο των συντάξεων αναπηρίας, το άρθρο 27α του 
δανικού νόμου για την ενεργό κοινωνική πολιτική προβλέπει μια παροχή ως συμπλήρωμα της 
κλασματικής σύνταξης αναπηρίας έως το επίπεδο της κοινωνικής πρόνοιας που ορίζει η 
δανική νομοθεσία. Από την ύπαρξη και μόνο αυτής της διάταξης απορρέει ότι η πλήρης 
σύνταξη αναπηρίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης και 
άρα «ελάχιστη παροχή» υπό την έννοια του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
(πριν από την 1η Μαΐου 2010: άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71). Κατά 
συνέπεια, ο ισχυρισμός των αναφερουσών ότι η εν λόγω διάταξη τους δίνει το δικαίωμα να 
λαμβάνουν συμπλήρωμα ίσο με τη διαφορά μεταξύ μιας πλήρους σύνταξης αναπηρίας και 
της κλασματικής σύνταξης που λαμβάνουν δεν μπορεί να θεωρηθεί βάσιμος.

ε. Φορολόγηση των δανικών και πολωνικών συντάξεων αναπηρίας στη Δανία

Οι άμεσοι φόροι δεν είναι εναρμονισμένοι σε επίπεδο ΕΕ και παραμένουν ως επί το πλείστον 
στη σφαίρα της αρμοδιότητας των κρατών μελών. Όσον αφορά τη φορολογία των 
συντάξεων, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν τι φορολογείται και με ποιον 
συντελεστή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θεσπίσουν νομοθεσία που εισάγει διακρίσεις, 
άμεσα ή έμμεσα, εις βάρος μη υπηκόων ή μη μόνιμων κατοίκων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 
δεν δύναται να παρέμβει στη δανική φορολογία των εισοδημάτων από συντάξεις, παρά μόνον 
εάν διαπιστωθεί διακριτική φορολογική μεταχείριση. Στις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, η 
Επιτροπή δεν διακρίνει κάποια ένδειξη διακριτικής φορολογικής μεταχείρισης εις βάρος των 
αναφερουσών και άρα δεν υπάρχει λόγος να κινηθεί διαδικασία έναντι της Δανίας για το 
ζήτημα αυτό.

Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι συνάδει με την κοινή διεθνή πρακτική το εισόδημα από 
την αλλοδαπή (όπως η πολωνική σύνταξη) να φορολογείται σε ακαθάριστη βάση αντί βάσει 
καθαρού ποσού, και στη συνέχεια ο φόρος που καταβάλλεται στο εξωτερικό (ο πολωνικός 
φόρος) να αφαιρείται από τον συνολικό οφειλόμενο φόρο, καθώς με τον τρόπο αυτόν 
αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση του εισοδήματος (στη Δανία και στην Πολωνία). Είναι 
επίσης εγγενές στοιχείο κάθε προοδευτικού φορολογικού συστήματος ο φόρος που 
επιβάλλεται σε κάποιον φορολογούμενο να αναθεωρηθεί αν διαπιστωθεί ότι το εισόδημά του 
έχει αυξηθεί. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η Δανία δεν έχει αποκλίνει από την κοινή 
φορολογική πρακτική σε αυτά τα θέματα.

στ. Μη αναγνώριση των περιόδων που συμπληρώθηκαν στη Γερμανία κατά τον 
υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στη Δανία

Σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας που 
περιέχει ο Τίτλος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 11 
παράγραφος 3 στοιχείο α (πριν από την 1η Μαΐου 2010: άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71), η αναφέρουσα υπόκειτο στη γερμανική νομοθεσία 
περί κοινωνικής ασφάλισης για το διάστημα που απασχολούταν στη Γερμανία. Κατά 
συνέπεια, συμπλήρωσε περιόδους ασφάλισης για σύνταξη γήρατος και αναπηρίας οι οποίες 
αναγνωρίζονται για τη θεμελίωση των σχετικών δικαιωμάτων στη Γερμανία κατά το 
διάστημα της απασχόλησής της εκεί. Άρα, εφόσον η αναφέρουσα δεν υπόκειτο στη δανική 
νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης στο διάστημα κατά τα οποίο εργαζόταν στη Γερμανία, 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μη αναγνώριση 
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των εν λόγω περιόδων από τις δανικές αρχές για τη θεμελίωση των συνταξιοδοτικών της 
δικαιωμάτων στη Δανία.

Η Επιτροπή θα ήθελε να συμπληρώσει ότι, επιπλέον, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει ρητά ότι δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα 
κάποιος να λαμβάνει πολλές παροχές της ίδιας φύσης για μία και την αυτή περίοδο 
υποχρεωτικής ασφάλισης (άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, πριν από την 1η 
Μαΐου 2010 άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71). Αυτό ακριβώς θα συνέβαινε 
εάν γινόταν δεκτός ο ισχυρισμός της αναφέρουσας ότι η περίοδος της απασχόλησής της στη 
Γερμανία πρέπει να αναγνωριστεί όχι μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
στη Γερμανία αλλά και στη Δανία.

Ανεξάρτητα από αυτούς τους κανόνες που θέτει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
σύμφωνα με το προαναφερθέν γεγονός ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τις 
λεπτομέρειες των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τα κράτη μέλη μπορούν 
φυσικά να αναγνωρίσουν μονομερώς περιόδους που συμπληρώθηκαν σε άλλο κράτος μέλος 
για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, η εν λόγω μονομερής αναγνώριση 
– όπως προφανώς στην περίπτωση της Δανίας σχετικά με ορισμένες περιόδους που 
συμπληρώθηκαν στο εξωτερικό προς το δανικό δημόσιο συμφέρον – δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα διέπεται από το εθνικό δίκαιο. Οι 
σχετικοί ισχυρισμοί των αναφερουσών δεν μπορούν συνεπώς να εξεταστούν υπό το πρίσμα 
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπέρασμα

Δεδομένης της σαφούς έννοιας του συντονισμού στον τομέα των συντάξεων γήρατος και 
αναπηρίας όπως ορίζεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ισχυρισμός των 
αναφερουσών ότι δικαιούνται δυνάμει του δικαίου της ΕΕ να λάβουν πλήρη σύνταξη 
αναπηρίας δεν μπορεί να γίνει δεκτός. Η φορολογική μεταχείριση που επιφυλάσσεται στο 
εισόδημα της αναφέρουσας στη Δανία φαίνεται να συνάδει με τη συνήθη διεθνή φορολογική 
πρακτική και, ακόμη και αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει 
στη δανική φορολογία των συντάξεων, στον βαθμό που οι άμεσοι φόροι δεν αποτελούν 
αντικείμενο εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ και δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διάκριση. Επίσης, η 
μη αναγνώριση από τις δανικές αρχές των περιόδων απασχόλησης στο εξωτερικό για τη 
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος συνάδει με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή δεν διακρίνει συνεπώς κάποιο στοιχείο στις αναφορές που θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ότι δείχνει μη σεβασμό του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκειμένου να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου σε αυτό το θέμα, η Επιτροπή θα διερευνήσει 
περαιτέρω την ακριβή κατηγοριοποίηση του συμπληρώματος σύμφωνα με το άρθρο 27α του 
δανικού νόμου για την ενεργό κοινωνική πολιτική (lov om aktiv socialpolitik) και τις νομικές 
προεκτάσεις αυτής της κατηγοριοποίησης. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται ότι η 
έκβαση της εν λόγω έρευνας θα μπορούσε να επηρεάσει με κάποιον τρόπο τις υποθέσεις των 
αναφερουσών.


