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σχετικά με προσωπική διαφορά που αφορά σύνταξη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εσωκλείει αντίγραφο της καταγγελίας του προς τις ισπανικές αρχές κοινωνικής 
ασφάλισης, στην οποία διαμαρτύρεται για τη μη εφαρμογή στην περίπτωσή του τού άρθρου 
50 του κανονισμού 1408/71 για τη χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης που πρέπει να 
καταβάλλεται από τη χώρα διαμονής, εν προκειμένω την Ισπανία, ώστε να ωφεληθεί από την 
ελάχιστη σύνταξη που προβλέπεται για περίοδο που αντιστοιχεί σε όλες τις περιόδους 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμπλήρωσε σε άλλο κράτος μέλος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2007.

Ο αναφέρων εσωκλείει αντίγραφο της καταγγελίας του προς το ισπανικό ίδρυμα κοινωνικής 
ασφάλισης (INSS), στην οποία διαμαρτύρεται για τον υπολογισμό της σύνταξης γήρατος που 
του καταβάλλεται από τις ισπανικές αρχές. Ο αναφέρων διαμένει στην Ισπανία και λαμβάνει 
μία σύνταξη από τη Γαλλία και μία σύνταξη από την Ισπανία. Δεδομένου ότι το ύψος αυτών 
των συντάξεων δεν φτάνει την ελάχιστη σύνταξη που προβλέπει η ισπανική νομοθεσία, ο 
αναφέρων λαμβάνει συμπληρωματική σύνταξη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, προκειμένου να φτάσει η σύνταξή του το ποσό της 
ελάχιστης σύνταξης της Ισπανίας.

Καταγγελία
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Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η σύνταξή του υπολογίστηκε εσφαλμένα και ότι το ποσό της 
σύνταξής του θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Ζητεί από τον αρμόδιο ισπανικό φορέα να 
λάβει υπόψη τις καταγγελίες του και να του καταβάλει το, κατά τους ισχυρισμούς του 
αναφέροντα, οφειλόμενο ποσό.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό 
και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη 
μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τις λεπτομέρειες των εθνικών τους συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των παροχών που θα προσφέρουν, των όρων 
επιλεξιμότητας, του τρόπου υπολογισμού των παροχών και του ύψους των εισφορών που 
πρέπει να καταβάλλονται. Οι κοινοτικές διατάξεις, συγκεκριμένα ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71, ορίζουν κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να ακολουθούν όλες οι εθνικές αρχές 
κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Αυτοί οι κανόνες διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή 
των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών σέβεται τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και 
της μη διάκρισης. Μέσω αυτού, εξασφαλίζεται ότι η εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών 
νομοθεσιών δεν επηρεάζει δυσμενώς τα άτομα που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 προβλέπει την καταβολή 
συμπληρωματικής σύνταξης όταν το σύνολο των καταβλητέων παροχών σύμφωνα με τις 
νομοθεσίες των διαφόρων κρατών μελών δεν ανέρχεται στο ελάχιστο ποσό που ορίζει η 
νομοθεσία του κράτους στην επικράτεια του οποίου διαμένει ο δικαιούχος.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή διαβίβασε αυτή την καταγγελία στον ισπανό εκπρόσωπο-μέλος της διοικητικής 
επιτροπής για την κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων προκειμένου να 
εκτιμήσει την καταγγελία για εικαζόμενες παραβιάσεις υπό το πρίσμα της ισπανικής και της 
κοινοτικής νομοθεσίας και θα τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με την έκβαση της 
εκτίμησής του.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο ισπανός εκπρόσωπος-μέλος της διοικητικής επιτροπής 
για την κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων επαλήθευσε σε συνεργασία με 
το ισπανικό ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης (INSS) τον υπολογισμό της σύνταξης του 
αναφέροντος, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινοτική και η εθνική νομοθεσία 
κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόσθηκαν ορθώς.

Συγκεκριμένα, οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι στις 21.12.1995, το εθνικό 
ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης (INSS) χορήγησε στον αναφέροντα πρόωρη σύνταξη δυνάμει 
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 574/72, βάσει των οποίων αρχικά απέκτησε το 
δικαίωμα λήψης συμπληρωματικής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.

Το 2000, το γαλλικό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης χορήγησε στον αναφέροντα πρόωρη 
σύνταξη με βάση την αρχή pro rata temporis.
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Το ισπανικό ίδρυμα INSS ζήτησε στις 12.03.2001 από τον αναφέροντα να επιστρέψει τα ποσά 
τα οποία ελήφθησαν αδικαιολογήτως μεταξύ 01.01.2000 και 31.03.2001, καθώς, λόγω του ότι 
λάμβανε τη γαλλική του σύνταξη και βάσει του δικαιώματός του για υψηλότερη ισπανική 
σύνταξη συμπληρώνοντας το 65ο έτος της ηλικίας του το 1999, δεν είχε δικαίωμα πλέον να 
λαμβάνει τη συμπληρωματική σύνταξη την οποία προέβλεπε το άρθρο 50 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, επειδή οι συντάξεις που λάμβανε από την Ισπανία και τη Γαλλία 
υπερέβαιναν το όριο των δικαιωμάτων του για την είσπραξη της ελάχιστης σύνταξης της 
Ισπανίας.

Η απόφαση την οποία έλαβε το INSS επιβεβαιώθηκε από το ισπανικό δικαστήριο ενώπιον του 
οποίου προσέφυγε ο αναφέρων. 

Εντέλει, η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να εντοπίσει καμία παραβίαση των κοινοτικών 
διατάξεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στη συγκεκριμένη υπόθεση.
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