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Θέμα: Αναφορά 0967/2010 του A. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
καταβολή της σύνταξής του στη Γερμανία από τις ρουμανικές 
συνταξιοδοτικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος εργάστηκε στη Ρουμανία από το 1955 έως το 1982, είναι πλέον 
γερμανός υπήκοος και μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Διαμαρτύρεται ότι οι συνταξιοδοτικές 
αρχές στη Ρουμανία έχουν απορρίψει τις επανειλημμένες αιτήσεις του για τη χορήγηση 
σύνταξης κατά την ισχύουσα περίοδο απασχόλησης, με την αιτιολογία ότι αρμόδιες για την 
εν λόγω υπόθεση είναι οι γερμανικές αρχές. Στις 18 Νοεμβρίου 2008, το γερμανικό 
συνταξιοδοτικό ταμείο του αναφέροντος προσέφυγε γραπτώς στο ρουμανικό συνταξιοδοτικό 
ταμείο ζητώντας να δοθεί συνέχεια στην υπόθεση σε συνάρτηση με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως 
στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 «περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους 
μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος» και τη συμφωνία 
περί κοινωνικής ασφάλισης που συνήφθη στις 8 Απριλίου 2005 μεταξύ της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Ρουμανίας. Εφόσον οι ρουμανικές αρχές δεν 
ανταποκρίθηκαν στο εν λόγω αίτημα, ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.
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Σε γενικές γραμμές, η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει 
τον συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η 
νομοθεσία της Ένωσης δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισής τους και ότι, ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, 
εναπόκειται στη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους να ορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το ποσό των παροχών αυτών και την περίοδο 
χορήγησής τους. Ωστόσο, στο πλαίσιο της άσκησης αυτής της εξουσίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως δε τις διατάξεις της Συνθήκης περί 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων ή ακόμα την παρεχόμενη σε όλους τους πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών και τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 οι οποίες θεσπίζουν κοινούς 
κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές κατά την έγκριση και 
την εφαρμογή 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. Με επιστολή της 29ης Μαρτίου 2011, ο εθνικός φορέας 
συντάξεων της Ρουμανίας, ο οργανισμός σύνδεσης στον τομέα των συντάξεων, ενημέρωσε 
την Επιτροπή ότι το αρμόδιο ρουμανικό ίδρυμα, το τοπικό συνταξιοδοτικό ίδρυμα στο Timiş, 
βεβαίωσε με την υπ’ αριθ. 270616 απόφαση της 23.9.2010 το δικαίωμα σύνταξης γήρατος 
του αναφέροντος στο πλαίσιο του ρουμανικού δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος από 
τις 8.8.2008 και ότι καταβάλλεται ρουμανική σύνταξη στον λογαριασμό του αναφέροντος 
από τον Δεκέμβριο του 2010. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από το αρμόδιο 
ίδρυμα της Ρουμανίας, ο υπολογισμός της σύνταξης βασίζεται στα χρόνια του αναφέροντος 
στη Ρουμανία (24 χρόνια και 8 μήνες) και στα χρόνια στη Γερμανία (9 χρόνια και 8 μήνες). 
Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν από τις ρουμανικές αρχές, η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
εφαρμόστηκε η νομοθεσία της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα ως εξής: ο αναφέρων υπέβαλε 
αίτηση σύνταξης στον αρμόδιο φορέα του τόπου κατοικίας του σύμφωνα με το άρθρο 45, 
παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009, ήτοι στον αρμόδιο γερμανικό φορέα 
συντάξεων. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009, ο αρμόδιος 
γερμανικός φορέας συντάξεων, υπό την ιδιότητα του φορέα επαφής, εξέτασε την αίτηση του 
αναφέροντος, γεγονός το οποίο περιλαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 47, παράγραφος 1, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009, την ανταλλαγή δεδομένων, την κοινοποίηση αποφάσεων 
και τις αναγκαίες ενέργειες με φορείς των άλλων εμπλεκόμενων κρατών μελών. Στην 
προκείμενη περίπτωση, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τον αρμόδιο ρουμανικό φορέα ο 
οποίος εξέδωσε την απόφαση σχετικά με τη ρουμανική σύνταξη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ο αναφέρων λαμβάνει 
ρουμανική αναλογική σύνταξη για την οποία, καταρχάς, υπολογίστηκε ένα θεωρητικό ποσό 
βάσει του κανόνα ότι προστέθηκαν όλες οι περίοδοι κατά τις οποίες εργάστηκε ο αναφέρων 
στη Γερμανία και τη Ρουμανία σαν να είχαν πραγματοποιηθεί όλες στη Ρουμανία και κατόπιν 
προσδιορίστηκε το πραγματικό ποσό βάσει του θεωρητικού ποσού κατ’ αναλογίαν των 
περιόδων στη Ρουμανία και του συνόλου των περιόδων που πραγματοποιήθηκαν στη 
Γερμανία και στη Ρουμανία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, το ποσό της σύνταξης 
υπολογίζεται βάσει της νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους.
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Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και το άρθρο 48 της ΣΛΕΕ, η 
ρουμανική σύνταξη εξάγεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αναφέροντος.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η Επιτροπή δεν εντόπισε παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.


