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τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εξηγεί ότι εργάστηκε στη Ρουμανία επί σχεδόν 22 έτη προτού μετεγκατασταθεί 
στην Ισπανία το 2001, όπου εργάστηκε μέχρι το 2009, οπότε αρρώστησε και χαρακτηρίστηκε 
ως έχων βαθμό αναπηρίας 55%. Το ρουμανικό Εθνικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο δεν 
αναγνωρίζει τον βαθμό αναπηρίας του και αρνείται να του καταβάλει τα κοινοτικά 
συνταξιοδοτικά του δικαιώματα λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει την προϋπόθεση 
ελάχιστης καταβολής συνταξιοδοτικών εισφορών επί 35ετία, που προβλέπεται από τη 
ρουμανική νομοθεσία. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Εν γένει, το δίκαιο της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει τον συντονισμό 
και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το δίκαιο της Ένωσης δεν
περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα συστήματα κοινωνικής τους
ασφάλισης και, εν τη απουσία εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, εναπόκειται στη νομοθεσία 
του κάθε κράτους μέλους να θεσπίσει τους όρους χορήγησης των επιδομάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, καθώς και το ποσόν των επιδομάτων αυτών και τη διάρκεια της χορήγησής τους. 
Ωστόσο, κατά την άσκηση αυτής της εξουσίας, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με
το δίκαιο της Ένωσης και, πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της Συνθήκης για την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων, όπου προβλέπεται η ελευθερία κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης να κυκλοφορεί και να διαμένει στο έδαφος των κρατών μελών, και με τις διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ο οποίος θεσπίζει κοινούς κανόνες και αρχές που
πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές κατά την εφαρμογή του εθνικού δικαίου. Οι
κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών σέβεται τις 
βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. 

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις συντάξεις γήρατος, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004, οι κανόνες αυτοί μπορούν να συνοψισθούν ως εξής (για τις περιόδους 
ασφάλισης ή διαμονής που είναι μικρότερες του ενός έτους, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες):

 Σε κάθε κράτος μέλος όπου έχει ασφαλιστεί ένας πολίτης, η ασφαλιστική του προϊστορία 
διατηρείται έως την έλευση της συντάξιμης ηλικίας. Με άλλα λόγια, οι εισφορές που
έχουν πληρωθεί δεν μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος ούτε καταβάλλονται στον
πολίτη εάν αυτός δεν είναι πλέον ασφαλισμένος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

 Κάθε κράτος μέλος όπου έχει ασφαλιστεί ένας πολίτης θα πρέπει να καταβάλλει σύνταξη 
γήρατος, όταν ο εν λόγω πολίτης φτάσει σε συντάξιμη ηλικία. Για παράδειγμα, εάν ο
πολίτης έχει εργασθεί σε τρία κράτη μέλη, θα λάβει τρεις ξεχωριστές συντάξεις γήρατος 
όταν φθάσει στην ηλικία συνταξιοδότησης.

 Η σύνταξη αυτή θα υπολογιστεί ανάλογα με την ασφαλιστική του προϊστορία στο κάθε 
κράτος μέλος. Το ποσόν που θα ληφθεί από κάθε κράτος μέλος θα εξαρτηθεί από τη 
διάρκεια της κάλυψης σε κάθε κράτος. 

Οι κανόνες της ΕΕ απαιτούν από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα ιστορικά 
ασφάλισης των πολιτών σε άλλες χώρες, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση του 
ελάχιστου αριθμού ετών που απαιτούνται για τη λήψη σύνταξης εκεί.

Συναρτήσει τούτων, σε ό,τι αφορά την καταγγελία του αναφέροντος, θα πρέπει να αναφερθεί
ότι ο συνυπολογισμός των περιόδων απασχόλησης στη Ρουμανία και την Ισπανία θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του δικαιώματος του αναφέροντος να λάβει ρουμανική 
σύνταξη γήρατος. Ωστόσο, μπορεί να προκύψει μια κατάσταση κατά την οποία, ύστερα από
έναν τέτοιο συνυπολογισμό, να μην συμπληρώνεται η ελάχιστη περίοδος απασχόλησης που 
απαιτείται από τη ρουμανική νομοθεσία προκειμένου να στοιχειοθετηθεί συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα. Στην παρούσα υπόθεση, βάσει των στοιχείων που έδωσαν οι αρμόδιες ρουμανικές
αρχές με επιστολή τους στις 18 Ιουνίου 2012 ύστερα από διαβούλευση με την Επιτροπή, δεν 
πληρείται η απαίτηση για ελάχιστη περίοδο συνταξιοδοτικών εισφορών 35 ετών, την οποία 
ορίζει η ρουμανική νομοθεσία. Ο αναφέρων έχει καταβάλει συνολικά εισφορές στην Ισπανία 
και τη Ρουμανία για περίπου 31 έτη. 

Τα καθεστώτα αναπηρίας των κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά. Ωστόσο, σε πολλά κράτη
μέλη, οι συντάξεις αναπηρίας υπολογίζονται με τρόπο που ομοιάζει προς αυτόν με τον οποίο
υπολογίζονται οι συντάξεις γήρατος, ήτοι το ποσόν της σύνταξης αναπηρίας εξαρτάται από 
τη διάρκεια των ασφαλιστικών περιόδων. Αυτό το είδος συστήματος εφαρμόζεται και στη
Ρουμανία (άρθρα 44-46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004).

Σε ό,τι αφορά την καταγγελία του αναφέροντος για τη μη αναγνώριση, από τις ρουμανικές
αρχές, του βαθμού αναπηρίας που του χορήγησε η Ισπανία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
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καθορισμός του βαθμού αναπηρίας γίνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και υπάρχουν 
ευρείες διαφορές ανάμεσα στα εθνικά κριτήρια. Μόνο σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, η
απόφαση ενός ιδρύματος θα ήταν δεσμευτική για τα ιδρύματα όλων των άλλων ενεχομένων 
κρατών. Αυτές είναι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει συμφωνία μεταξύ των νομοθεσιών των 
εμπλεκομένων κρατών μελών όσον αφορά τους όρους που αφορούν τον βαθμό αναπηρίας, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Τέτοια συμφωνία
δεν υπάρχει ανάμεσα στην ισπανική και τη ρουμανική νομοθεσία. Συνεπώς, οι αρμόδιες
ρουμανικές αρχές δεν υποχρεούνται να αναγνωρίσουν τον βαθμό αναπηρίας που χορήγησαν 
στον αναφέροντα οι ισπανικές αρχές.

Περισσότερες πληροφορίες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
μπορεί κανείς να βρει:

 στον ιστότοπο της Επιτροπής http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en; 
 στο δημοσίευμα "Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση – Τα δικαιώματά σας 

όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ενημέρωση 2010" που διατίθεται 
στο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1

 συμβουλευόμενος το φυλλάδιο σχετικά με τον συντονισμό των συντάξεων στο
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6591&visible=1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα στοιχεία που υπέβαλε ο αναφέρων στην Επιτροπή Αναφορών, ακόμη και αξιολογούμενα
υπό το φως των στοιχείων που υπέβαλαν οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές απευθείας στην
Επιτροπή, δεν φανερώνουν κάποια κακή εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


