
CM\896371EL.doc PE450.812v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

16.03.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0356/2010 του Vasile Stoica, κατά τα φαινόμενα γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με μη εφαρμογή εκ μέρους των γερμανικών 
συνταξιοδοτικών φορέων των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται 
εντός της Κοινότητας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατείνεται ότι οι αρμόδιοι γερμανικοί συνταξιοδοτικοί φορείς δεν εφαρμόζουν 
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των 
συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που 
διακινούνται εντός της Κοινότητας, καθώς η επαγγελματική του δραστηριότητα στη 
Ρουμανία δεν συνυπολογίζεται δεόντως. Ο αναφέρων, ο οποίος έχει ήδη απευθυνθεί χωρίς 
αποτέλεσμα στις γερμανικές αρχές, μεταξύ άλλων και στη γερμανίδα ομοσπονδιακή 
καγκελάριο, θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρό κρούσμα παραβίασης των δικαιωμάτων του 
δυνάμει των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, και ως εκ τούτου ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα στην αρχική του αναφορά και στο 
συμπληρωματικό έγγραφο που προσκόμισε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την πρόεδρο 
της Επιτροπής Αναφορών δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να αποκομίσει σαφή εικόνα των 
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γεγονότων που οδήγησαν στην αναφορά. Πράγματι, ο αναφέρων καταγγέλλει απλώς ότι η 
σύνταξή του υπολογιζόταν εσφαλμένα από τις γερμανικές αρχές και ότι έπρεπε να 
συνυπολογίζονται οι γερμανικές και ρουμανικές περίοδοι ασφάλισης. Παραθέτει περαιτέρω 
ορισμένες διατάξεις της διμερούς σύμβασης μεταξύ της Γερμανίας και της Ρουμανίας σχετικά 
με την κοινωνική ασφάλιση και της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του συντονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 574/72 και, από 
1ης Μαΐου 2010, κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 987/2009), οι οποίες, κατά τα 
φαινόμενα, δεν αφορούν όλες την υπόθεση του αναφέροντος. Μολαταύτα, ο αναφέρων δεν 
παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο της εικαζόμενης εσφαλμένης 
συνταξιοδοτικής απόφασης εκ μέρους των γερμανικών αρχών και σχετικά με τις περιόδους 
ασφάλισης που θεωρεί ότι οι γερμανικές αρχές θα έπρεπε να είχαν λάβει υπόψη. Ελλείψει 
σχετικών λεπτομερών στοιχείων, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διατυπώσει παρατηρήσεις 
επί της ουσίας της υπόθεσης του αναφέροντος.

Εντούτοις, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 (έως την 1η Μαΐου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 1, του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71), οι γερμανικές αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη 
τις περιόδους ασφάλισης γήρατος που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος (στην 
περίπτωση δε της Ρουμανίας, ακόμη και αν πραγματοποιήθηκαν προ της ένταξης την 
1η Ιανουαρίου 2007), στον βαθμό που απαιτείται δυνάμει της γερμανικής νομοθεσίας για 
«την απόκτηση, διατήρηση ή ανάκτηση του δικαιώματος σε παροχές». Το σημαντικότερο 
στοιχείο είναι ότι οι περίοδοι ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
υπολογίζονται, συνεπώς, για τη συμπλήρωση της ελάχιστης περιόδου ασφάλισης που 
απαιτείται σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία για την απόκτηση του δικαιώματος λήψης 
σύνταξης γήρατος στη Γερμανία. Ο εν λόγω συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης, 
ωστόσο, αφορά μόνο την «απόκτηση […] του δικαιώματος σε παροχές». Δεν σχετίζεται 
άμεσα με τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης γήρατος στη Γερμανία. Πράγματι, οι 
εισφορές ασφάλισης γήρατος που πραγματοποιήθηκαν σε ένα κράτος μέλος (Ρουμανία) δεν 
«μεταφέρονται» επ’ ουδενί λόγω σε άλλο κράτος μέλος (Γερμανία) και, ως εκ τούτου, δεν 
συμπληρώνουν τυχόν σύνταξη γήρατος που λαμβάνεται από το εν λόγω κράτος μέλος. 
Αντιθέτως, ο ενδιαφερόμενος που έχει πραγματοποιήσει περιόδους ασφάλισης γήρατος 
(τουλάχιστον ενός έτους) σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 
λοιπές προϋποθέσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις 
αντίστοιχες διατάξεις της ΕΕ, λαμβάνει χωριστή σύνταξη σε όλα τα αρμόδια κράτη μέλη, η 
οποία υπολογίζεται κυρίως βάσει των εισφορών που πραγματοποιήθηκαν κατά τις περιόδους 
ασφάλισης στα εν λόγω κράτη μέλη (βλ. άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και, 
έως την 1η Μαΐου 2010, άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71).

Καθόσον, λοιπόν, ο συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης δεν έχει άμεση επίδραση στο 
ακριβές ποσό της σύνταξης γήρατος που χορηγείται από κάποια εθνική αρχή, είναι μάλλον 
απίθανο –δεδομένου ότι ο αναφέρων διαμαρτύρεται ακριβώς για τον εσφαλμένο υπολογισμό 
με την αιτιολογία ότι δεν συνυπολογίστηκαν οι περίοδοι ασφάλισης– οι γερμανικές αρχές να 
έχουν εφαρμόσει εσφαλμένα τη νομοθεσία της ΕΕ όπως υποστηρίζει ο αναφέρων.

Τέλος, εφόσον ο αναφέρων καταγγέλλει την παραβίαση διμερούς σύμβασης μεταξύ της 
Γερμανίας και της Ρουμανίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, η Επιτροπή δεν είναι σε 
θέση να διατυπώσει παρατηρήσεις, διότι η επίβλεψη της εφαρμογής διμερών συμβάσεων 
δημοσίου διεθνούς δικαίου που συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών δεν εμπίπτει στο 
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πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Δεδομένου ότι ο αναφέρων δεν παρέχει επαρκή λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τα ακριβή 
γεγονότα της υπόθεσής του που οδήγησαν στην υποβολή της αναφοράς, η Επιτροπή δεν 
δύναται να διατυπώσει περαιτέρω παρατηρήσεις επί της ουσίας της υπόθεσης του 
αναφέροντος.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 6 
Σεπτεμβρίου 2011.

Ο αναφέρων υπέβαλε εν συνεχεία την καταγγελλόμενη συνταξιοδοτική απόφαση και την 
απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική προσφυγή του αναφέροντος κατά της 
συνταξιοδοτικής απόφασης.

Όσον αφορά τον εκ νέου ισχυρισμό του αναφέροντος ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της 
διμερούς σύμβασης μεταξύ της Γερμανίας και της Ρουμανίας στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης, η Επιτροπή παραπέμπει στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, στην οποία ανέφερε 
ότι η επίβλεψη της εφαρμογής των διμερών συμβάσεων δημοσίου διεθνούς δικαίου που 
συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται επιπλέον ότι οι περίοδοι ασφάλισης τις οποίες έχει συμπληρώσει 
στη Γερμανία και στη Ρουμανία δεν έχουν συναθροιστεί σωστά από τον αρμόδιο γερμανικό 
φορέα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να παραπέμψει στην προηγούμενη 
ανακοίνωσή της, στην οποία αναφερόταν λεπτομερέστατα ότι η συνάθροιση των περιόδων 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης σημαίνει μόνον ότι οι περίοδοι που συμπληρώνονται σε ένα άλλο κράτος μέλος 
πρέπει να υπολογίζονται για τη συμπλήρωση της ελάχιστης περιόδου ασφάλισης που 
απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους για την απόκτηση του 
δικαιώματος λήψης σύνταξης γήρατος στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν σχετίζονται άμεσα με 
τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης γήρατος στο εν λόγω κράτος μέλος. Όπως 
αναφέρεται ρητά στην απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική προσφυγή του 
αναφέροντος κατά της απόφασης συνταξιοδότησης, ο αναφέρων πληροί την ελάχιστη 
περίοδο ασφάλισης που απαιτείται σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία για την απόκτηση 
του δικαιώματος λήψης γερμανικής σύνταξης γήρατος βάσει των περιόδων που έχει 
συμπληρώσει αποκλειστικά στη Γερμανία. Στην περίπτωση του αναφέροντος, κατά συνέπεια, 
δεν ήταν αναγκαία η συνάθροιση των περιόδων ασφάλισής του στη Γερμανία και στη 
Ρουμανία. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή επιθυμεί να επαναλάβει ότι, σε αντίθεση με όσα 
ισχυρίζεται ο αναφέρων, η συνάθροιση των περιόδων δεν σημαίνει ότι οι περίοδοι που έχουν 
συμπληρωθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της 
σύνταξης. Εν προκειμένω, επομένως, οι εθνικές αποφάσεις συνάδουν με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τους περαιτέρω ισχυρισμούς του αναφέροντος ότι ορισμένες περίοδοι που ο 
ίδιος έχει συμπληρώσει στη Γερμανία (περίοδος παρακολούθησης σχολής επαγγελματικής 
κατάρτισης, περίοδος κατά την οποία είχε υποβάλει αίτηση για άσυλο) θα έπρεπε να είχαν 
ληφθεί υπόψη από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα συντάξεων στη Γερμανία, η Επιτροπή 
επιθυμεί να επισημάνει ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής 
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ασφάλισης προβλέπει μόνο τον συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζει την εξουσία 
των κρατών μελών να οργανώνουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισής τους και, 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. Συνεπώς, η αναγνώριση των περιόδων 
ασφάλισης που (υποτίθεται) έχουν συμπληρωθεί σε ένα κράτος μέλος από τους φορείς του εν 
λόγω κράτους μέλους διέπεται μόνον από τη νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή, επομένως, δεν μπορεί να σχολιάσει τα ζητήματα αυτά, καθώς δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των αρμοδιοτήτων της που έχουν θεσπισθεί από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τέλος, ο αναφέρων κάνει και πάλι λόγο για μια συγκεκριμένη πρακτική ρύθμιση του 
Deutsche Rentenversicherung Bund όσον αφορά τους συνταξιούχους που δικαιούνται επίσης 
σύνταξη γήρατος από τη Ρουμανία. Κρίνοντας από τα έγγραφα και τις περιγραφές αυτής της 
πρακτικής ρύθμισης που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι τόσο η κατάσταση προτού τεθεί σε εφαρμογή αυτή η πρακτική ρύθμιση όσο 
και η κατάσταση μετά την εφαρμογή της συνάδουν με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, προκειμένου 
να γίνει καλύτερα κατανοητή αυτή η πρακτική ρύθμιση και οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν 
το Deutsche Rentenversicherung Bund να την εγκρίνει, η Επιτροπή θα διαβιβάσει τα έγγραφα 
που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα στις γερμανικές αρχές και θα τους ζητήσει περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρακτική ρύθμιση και σχετικά με τον τρόπο που αυτή 
άπτεται της υπόθεσης του αναφέροντος. Η Επιτροπή θα υποβάλει περαιτέρω ανακοίνωση 
στην Επιτροπή Αναφορών μόλις λάβει αυτές τις πληροφορίες.

Τέλος, η Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής Αναφορών στο γεγονός 
ότι είναι προφανές από τα έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί από τον αναφέροντα ότι 
προσέφυγε κατά της συνταξιοδοτικής απόφασης ενώπιον του αρμόδιου γερμανικού 
δικαστηρίου κοινωνικών διαφορών. Οι εν λόγω δικαστικές διαδικασίες φαίνεται ότι 
εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Συμπέρασμα

Τα επιπρόσθετα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα δεν επισημαίνουν μια 
κατάσταση η οποία θα ήταν αντίθετη με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ όλα 
αυτά, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις γερμανικές αρχές προκειμένου να λάβει 
συγκεκριμένες διευκρινίσεις σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το 
Deutsche Rentenversicherung Bund όσον αφορά τους συνταξιούχους οι οποίοι δικαιούνται 
επίσης σύνταξη γήρατος από τη Ρουμανία. Η Επιτροπή θα υποβάλει περαιτέρω ανακοίνωση 
στην Επιτροπή Αναφορών μόλις λάβει αυτές τις διευκρινίσεις.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 16 
Μαρτίου 2012.

Η Επιτροπή έχει λάβει τις αιτούμενες πληροφορίες από τις γερμανικές αρχές σχετικά με την 
πρακτική ρύθμιση που αναφέρει ο αναφέρων και σχετικά με ποιόν τρόπο είναι σχετικές με 
την υπόθεση του αναφέροντος.
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Οι γερμανικές αρχές εξηγούν ότι κατέληξαν σε διακανονισμό μεταξύ των γερμανικών 
ιδρυμάτων της εκ του νόμου προβλεπόμενης συνταξιοδοτικής ασφάλισης (που 
ομαδοποιούνται στο γερμανικό σύστημα ασφάλισης γήρατος - Deutsche Rentenversicherung) 
και ορισμένων συνταξιοδοτικών φορέων. Αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες τα πρόσωπα που 
δικαιούνται γερμανικής σύνταξης σύμφωνα με τους όρους του γερμανικού νόμου για τις 
συντάξεις αλλοδαπών - Fremdrentengesetz- όσον αφορά τις περιόδους που συμπληρώθηκαν 
στη Ρουμανία ζήτησαν την αναβολή της χορήγησης ρουμανικής σύνταξης γήρατος για τις εν 
λόγω περιόδους ή παραιτήθηκαν από αυτές τις ρουμανικές συντάξεις. Η πρακτική ρύθμιση 
προέβλεπε ότι τα γερμανικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά ιδρύματα δεν θα εφαρμόσουν την 
παράγραφο 31 του Fremdrentengesetz, σύμφωνα με την οποία η γερμανική σύνταξη σε σχέση 
με τις περιόδους της Ρουμανίας μειώνεται κατά τη σύνταξη της Ρουμανίας για την ίδια 
περίοδο, υπό τον όρο ότι ο ενδιαφερόμενος είχε πράγματι αίτηση για σύνταξη της Ρουμανίας 
όσον αφορά την εν λόγω περίοδο, αλλά δεν του είχε ακόμη χορηγηθεί η σύνταξη της
Ρουμανίας. Υπό την έννοια αυτή, οι γερμανικοί φορείς ασφαλίσεως συντάξεων ανέλαβαν τα 
«κινδύνους» που συνδέονται με τις πιθανές καθυστερήσεις στη λήψη της σύνταξης της 
Ρουμανίας όσον αφορά τις περιόδους που συμπληρώθηκαν στη Ρουμανία, οι οποίες οδηγούν 
επίσης στο δικαίωμα συνταξιοδότησης από τη Γερμανία σύμφωνα με τους όρους του
Fremdrentengesetz .

Οι γερμανικές αρχές διευκρινίζουν ότι, μετά από απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού
Κοινωνικού Δικαστηρίου (Bundessozialgericht), αυτή η πρακτική ρύθμιση δεν ισχύει πλέον. 
Οποιαδήποτε μείωση σύμφωνα με την § 31 του Fremdrentengesetz τώρα εφαρμόζεται μόνο 
αν η σύνταξη της Ρουμανίας πράγματι έχει εισπραχθεί (οπότε η περαιτέρω προϋπόθεση ότι ο 
ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει υποβάλλει αίτηση για σύνταξη της Ρουμανίας παύει να 
ισχύει).

Όσον αφορά τον αναφέροντα, οι γερμανικές αρχές εξηγούν ότι ούτως ή άλλως δεν δικαιούται 
να αναγνωρίσει τις περιόδους που είχε συμπληρώσει στη Ρουμανία ως περιόδους που 
προσμετρώνται για  δικαίωμα συνταξιοδότησης από Γερμανία σύμφωνα με τους όρους του
Fremdrentengesetz. Πράγματι, ο Fremdrentengesetz προβλέπει την αναγνώριση ορισμένων 
περιόδων που συμπληρώθηκαν εκτός της Γερμανίας για τους εκτοπισθέντες (Vertriebene) και  
παλιννοστούντες αργά (Spätaussiedler) μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Καθώς ο αναφέρων δεν ανήκει σε καμία από τις κατηγορίες αυτές, οι περίοδοι που 
συμπλήρωσε στη Ρουμανία δεν μετράνε για να αποκτήσει δικαίωμα γερμανικής σύνταξης
γήρατος, αλλά μόνο ρουμανικής. Ως εκ τούτου, η § 31 του Fremdrentengesetz δεν ήταν ποτέ 
εφαρμοστέα στην περίπτωσή του και η πρακτική διευθέτηση δεν τον αφορά.

Σε ότι αφορά το ότι η Deutsche Rentenversicherung Nordbayern είχε κάποτε ανακοινώσει
στον αναφέροντα ότι θα εξετάσει την εφαρμογή της § 31 του Fremdrentengesetz, οι 
γερμανικές αρχές αναφέρουν ότι αυτή η εσφαλμένη πληροφορία είχε πράγματι διορθωθεί 
κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας του αναφέροντα και ότι δεν εφαρμόστηκαν σε 
κανένα σημείο κρατήσεις, σύμφωνα με την § 31 του Fremdrentengesetz .

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή καταλήγει επομένως στο συμπέρασμα ότι οι γερμανικές αρχές - ειδικότερα η 
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern - ενήργησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την χορήγηση γερμανικής σύνταξης γήρατος στον 
αναφέροντα.


