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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή στον ιταλικό νόμο αριθ. 122 της 30ής Ιουλίου 2011, ο 
οποίος ορίζει ότι οι συνταξιοδοτικές παροχές υπολογίζονται σε συνάρτηση με «παράθυρα 
πρόσβασης». Κατά την άποψή του, η εν λόγω νομοθεσία δεν συνάδει με τους στόχους περί 
συντονισμού που έχει καθορίσει η ΕΕ στον συνταξιοδοτικό τομέα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή στο άρθρο 12 του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος 
αριθ. 78 του 2010 που τροποποιήθηκε και μετατράπηκε στον νόμο αριθ. 122 του Ιουλίου
2010. Το κείμενο προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα άτομα που έχουν αυξήσει τις 
ελάχιστες απαιτούμενες εισφορές για σύνταξη γήρατος θα αρχίσουν να λαμβάνουν την 
σύνταξή τους 12 μήνες μετά την επίτευξη των απαιτούμενων όρων (τα επονομαζόμενα 
«παράθυρα πρόσβασης»). Κατά την άποψή του, η εν λόγω νομοθεσία δεν συνάδει με τους 
στόχους περί συντονισμού που έχει καθορίσει η ΕΕ στον συνταξιοδοτικό τομέα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Σε γενικές γραμμές, το δίκαιο της ΕΕ στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλειας προβλέπει τον 
συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλειας. Το δίκαιο της 
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Ένωσης δεν περιορίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών στην οργάνωση των 
προγραμμάτων τους για την κοινωνική ασφάλεια, και, λόγω μη εναρμόνισης σε ενωσιακό 
επίπεδο, εξαρτάται από τη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλους ο καθορισμός των όρων, 
σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται τα προνόμια της κοινωνικής ασφάλειας, το μέγεθος 
των προνομίων αυτών και το χρονικό διάστημα ισχύος τους. Ωστόσο, όταν ασκούν αυτήν την 
αρμοδιότητα, τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης και, 
ειδικότερα, με τις διατάξεις της Συνθήκης για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ή 
την ελευθερία που έχει κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινείται και να κατοικεί 
εντός του εδάφους των κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004. Στην εν λόγω νομοθετική πράξη ορίζονται κοινοί κανόνες και αρχές, που 
πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές κατά τη εφαρμογή του εθνικού δικαίου. Οι 
κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι κατά την εφαρμογή διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών 
τηρούνται οι βασικές αρχές της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 δεν περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν την ηλικία 
συνταξιοδότησης ή την ημερομηνία κατά την οποία η σύνταξη πρέπει να θεωρείται 
πληρωτέα. Ο ιταλικός νόμος αριθ. 122 της 30ής Ιουλίου 2011, ως εκ τούτου, δεν παραβιάζει 
το δίκαιο της ΕΕ στον βαθμό που κάθε κράτος μέλος έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στον 
καθορισμό συγκεκριμένων όρων σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται τα προνόμια της 
κοινωνικής ασφάλειας. 

Επιπλέον, ο ιταλικός νόμος αριθ. 122 της 30ής Ιουλίου 2011 ισχύει για όλους τους 
δικαιούχους είτε αυτοί είναι ιταλοί υπήκοοι είτε όχι. Κατά συνέπεια, δεν παραβιάζει της 
αρχές της ΕΕ για ίση και μη διακριτική μεταχείριση. 

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει παράβαση του 
δικαίου της ΕΕ, καθώς οι κανονισμοί της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας δεν ρυθμίζουν την παρούσα υπόθεση.

Συνιστάται στον αναφέροντα να μην χάσει τις σχετικές προθεσμίες προσφυγής σύμφωνα με 
τις εθνικές διαδικασίες της Ιταλίας.


