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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0546/2011, του Danilo Mortara, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη τήρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ιταλός υπήκοος κάτοικος Βελγίου, ήταν ασφαλισμένος ως 
αυτοαπασχολούμενος στην Ιταλία (737 εβδομάδες) και στο Βέλγιο (390 εβδομάδες). Κάποιες 
από τις ιταλικές εισφορές καταβλήθηκαν στον ιταλικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης 
INPS και κάποιες άλλες στο ίδρυμα Enasarco. Το INPS καταβάλλει τη σύνταξη του 
αναφέροντος από την 1η Μαΐου 2006 και μετά, αλλά το Enasarco αρνήθηκε να την 
καταβάλει, με το σκεπτικό ότι οι εισφορές δεν είχαν καταβληθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και επίσης αρνήθηκε να επιστρέψει τις εισφορές που είχαν καταβληθεί χωρίς λόγο. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Γενικώς, το δίκαιο της Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει το 
συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το δίκαιο της 
Ένωσης δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα σχετικά 
συστήματά τους και, λόγω απουσίας εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, η νομοθεσία του κάθε 
κράτους μέλους είναι εκείνη που θέτει τους όρους υπό τους οποίους χορηγούνται τα 
επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το ύψος των επιδομάτων αυτών και το χρονικό 
διάστημα στο οποίο χορηγούνται. Ωστόσο, όταν ασκούν αυτήν την αρμοδιότητα, τα κράτη 
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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 την εφαρμογή του εθνικού δικαίου. Οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι η 
εφαρμογή των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών θα πραγματοποιείται σε πλαίσιο σεβασμού των 
βασικών αρχών της ίσης και χωρίς διακρίσεις μεταχείρισης. 

Η Επιτροπή ήλθε σε επαφή με τη Διοικητική Επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και συγκεκριμένα με το μέλος που εκπροσωπεί την Ιταλία. Σύμφωνα 
με την απάντησή τους στις 20 Δεκεμβρίου 2011, οι ιταλικές αρχές θεωρούν ότι καθώς δεν 
ολοκληρώθηκαν αντίστοιχες περίοδοι ενόσω ο αναφέρων υπαγόταν στο βελγικό σύστημα, το 
ENASARCO δεν προέβη στη συνάθροιση των περιόδων που είχαν υπολογισθεί στο γενικό 
ασφαλιστικό σύστημα, λόγω της ανεπάρκειας των απαιτούμενων εισφορών. Οι ιταλικές 
αρχές επισημαίνουν ότι ο αναφέρων μπόρεσε να συναθροίσει στο γενικό σύστημα τις 
περιόδους ασφάλισης από την απασχόλησή του στο Βέλγιο, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο το δικαίωμα στη σύνταξη από τον ιταλικό οργανισμό INPS, την οποία εξακολουθεί να 
λαμβάνει.

Όσον αφορά το αίτημα του αναφέροντα για επιστροφή των εισφορών που κατέβαλε στο 
ENASARCO οι οποίες δεν του παρέχουν το δικαίωμα να λαμβάνει σύνταξη, οι ιταλικές 
αρχές θεωρούν ότι καθώς πρόκειται για επικουρικό σύστημα το οποίο βασίζεται στην αρχή 
της αλληλεγγύης μεταξύ των ασφαλισμένων, δεν προβλέπεται η επιστροφή των 
καταβληθεισών εισφορών. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 εφαρμόζεται σε όλους τους υπηκόους ενός κράτους 
μέλους της ΕΕ που καλύπτονται ή έχουν καλυφθεί από τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης 
σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης και στα μέλη των οικογενειών τους και 
στους επιζώντες τους. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1, από τον ορισμό για τη 
«νομοθεσία» εξαιρούνται οι συμβατικές διατάξεις «εκτός από τις συμβατικές διατάξεις που 
χρησιμεύουν για την εκπλήρωση ασφαλιστικής υποχρέωσης απορρέουσας από τους νόμους ή 
κανονισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ή, με απόφαση των δημόσιων 
αρχών, έχουν καταστεί υποχρεωτικές ή έχει επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής τους, υπό τον όρο ότι 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προβαίνει σε δήλωση για τον σκοπό αυτό, την οποία κοινοποιεί 
στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω δήλωση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ιταλικές αρχές, το συνταξιοδοτικό 
ταμείο ENASARCO ρυθμίζεται από μια συλλογική σύμβαση εμπορικών αντιπροσώπων και 
εκπροσώπων. Ο καθορισμός των συνταξιοδοτικών παροχών που χορηγούνται από το 
συνταξιοδοτικό ταμείο ENASARCO καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους δεν 
απορρέουν από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς αλλά από το κείμενο μιας συλλογικής 
σύμβασης. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια δήλωση σύμφωνα με την οποία το εν λόγω 
σύστημα εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Ως εκ 
τούτου, το ENASARCO μπορεί να θεωρηθεί ως επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σύστημα το 
οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. 



CM\903746EL.doc 3/3 PE489.731v01-00

EL

Όσον αφορά τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα, πρέπει να σημειωθεί ότι η 
Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης στον εν λόγω τομέα. Σύμφωνα με τη 
Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με θέμα «Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες 
συντάξεις (COM(2012) 55 τελικό)» που δημοσιεύτηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2012, η 
Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει, εντός του 2012, τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 σε ορισμένα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα. Στην εν λόγω Λευκή Βίβλο ανακοινώνεται επίσης ότι, το 2012, η Επιτροπή θα 
ξεκινήσει εκ νέου εργασίες, σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με σκοπό τη θέσπιση οδηγίας για τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
στην οποία θα ορίζονται τα ελάχιστα πρότυπα για την απόκτηση και τη διατήρηση 
συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

Όσον αφορά την άρνηση του ENASARCO να επιστρέψει τις εισφορές που είχε καταβάλει ο 
αναφέρων, γίνεται παραπομπή στην απόφαση της 3ης Μαρτίου 2011 του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) όσον αφορά την υπόθεση 57028/00, Klein 
κατά Αυστρίας. Στην εν λόγω υπόθεση, το Επιμελητήριο δικηγόρων της Βιέννης αρνήθηκε 
να χορηγήσει σύνταξη γήρατος στον κ. Klein όταν του αφαιρέθηκε η άδεια άσκησης του 
δικηγορικού επαγγέλματος και ενώ επί σειρά ετών κατέβαλε εισφορές. Το Δικαστήριο έκρινε 
ότι η ασφάλιση του κ. Klein σε συνταξιοδοτικό σύστημα γήρατος, η οποία βασίστηκε στην 
υποχρεωτική συμμετοχή του σε μια επαγγελματική οργάνωση κατά τη διάρκεια άσκησης 
επαγγέλματος, δύναται να δημιουργήσει δικαιολογημένη εμπιστοσύνη για χορήγηση 
συνταξιοδοτικών παροχών οι οποίες να αποτελούν, κατ’ επέκταση, «περιουσία» κατά την 
έννοια του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1. Η άρνηση χορήγησης της σύνταξης 
αποτελούσε παρεμπόδιση του δικαιώματος του κ. Klein στην ειρηνική απόλαυση των 
περιουσιακών του αγαθών.

Συμπέρασμα

Η απόφαση του ENASARCO να αρνηθεί το αίτημα του αναφέροντα για καταβολή σύνταξης, 
και να μην συναθροίσει τις συνταξιοδοτικές εισφορές που καταβλήθηκαν στο Βέλγιο, είναι 
σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε 
παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Ωστόσο, υποδεικνύεται στον αναφέροντα να βασιστεί στα δικαιώματά του που απορρέουν 
από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 


