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Vetoomus nro 555/2003, Afonso Serafim Gonçalves, Portugalin kansalainen, 
työkyvyttömyyseläkkeestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on työskennellyt Portugalissa ja Ranskassa, ja hän väittää, että Ranskan 
sosiaaliturvaviranomaiset kieltäytyvät ottamasta työkyvyttömyyseläkkeen laskemista varten 
huomioon aikaa, jolloin hän työskenteli Portugalissa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. joulukuuta 2003. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 30. huhtikuuta 2004

Vetoomuksen esittäjä on Portugalin kansalainen ja hän kertoo, että Ranskan toimivaltaiset 
viranomaiset ovat kieltäytyneet myöntämästä hänelle portugalilaisen laitoksen antaman 
työkyvyttömyysilmoituksen perusteella työkyvyttömyyseläkettä niiltä vuosilta, jolloin hän on 
maksanut sosiaaliturvamaksunsa Ranskaan. Tällä hetkellä hän saa kyseisen laitoksen 
myöntämää työkyvyttömyyseläkettä.

Ranskan hallinto- ja oikeusviranomaiset perustelevat päätöstään sillä, että vetoomuksen 
esittäjä ei täytä Ranskan lainsäädännössä asetettuja ehtoja eläkkeen saamiseksi.

Ensin on muistutettava, että yhteisön lainsäädännössä säädetään asetusten (ETY) N:o 1408/71 
ja (ETY) N:o 574/72 perusteella jäsenvaltioiden eri sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta Euroopan unionin alueella liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvan 
varmistamiseksi. Koska kyse on kuitenkin jäsenvaltioiden järjestelmien yhteensovittamisesta 
eikä sosiaaliturvan yhdenmukaistamisesta, kukin jäsenvaltio voi vapaasti määrittää ehdot, 
joiden perusteella etuuksia myönnetään sekä etuuksien määrät, niiden laskutavat ja keston.

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 työkyvyttömyyttä koskevassa luvussa (37 artiklasta eteenpäin) 
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erotetaan lisäksi jäsenvaltiot, joissa etuuksien määrä on riippumaton eläkemaksujen tai 
vakuutuskausien pituudesta ja jäsenvaltiot, joissa vakuutuskaudet otetaan huomioon etuuksien 
määrän laskemisessa. Edellä mainitun asetuksen liitteen IV mukaan Ranska on tässä suhteessa 
luokan A valtio ja Portugali luokan B valtio.1 Kyseisen liitteen Ranskaa koskevassa kohdassa 
tehdään lisäksi ero palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien välillä. 
Viimeksi mainittujen osalta tätä periaatetta sovelletaan vain maatalousalan itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin eikä vetoomuksen esittäjän kaltaisiin liikkeenharjoittajiin. Näin ollen 
vetoomuksen esittäjä ei voi vedota luokkaa A koskevaan sääntöön, vaan häneen sovelletaan 
tässä tapauksessa Ranskan lainsäädäntöä.

Kun oikeudellinen kehys on nyt selvä, on ilmoitettava, että vetoomuksen esittäjä on 
työskennellyt vuosina 1969–1983 liikkeenharjoittajana Ranskassa ja maksanut sinne 
eläkemaksunsa ja vuosina 1983–1994 Portugalissa, jossa hänet on todettu työkyvyttömäksi.

Ranskan lainsäädännön mukaan itsenäisten ammatinharjoittajien (kuten vetoomuksen 
esittäjän) on täytettävä tietyt ehdot (rekisteröinnin vähimmäisaika ja tietty määrä työtunteja 
palkattuna työntekijänä viiteajanjakson aikana).2 Portugalin lainsäädännössä ei puolestaan 
säädetä eri maksujärjestelmistä palkatuille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, 
koska molemmille luokille on yksi rahasto. Kuten edellä on käynyt ilmi, Ranskassa asia ei ole 
näin, ja tätä tapausta on siis tarkasteltava kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.

Tästä syystä, koska vetoomuksen esittäjä on ollut ensin vakuutettu luokan A valtiossa ja sitten 
luokan B valtiossa, työkyvyttömyyseläke on maksettava kansallisessa lainsäädännössä 
huomioon otettavien vakuutus- ja työskentelykausien mukaan.

Komission yksiköt ovat kuitenkin ottaneet yhteyttä Ranskan toimivaltaisiin viranomaisiin 
saadakseen niiden näkemyksen asiasta, jotta alaa koskevan yhteisön lainsäädännön 
asianmukainen soveltaminen voitaisiin tarkistaa. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnalle tapauksen kehittymisestä sekä tehdystä päätöksestä.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 1. helmikuuta 2005

Komission yksiköt selittivät edellisessä tiedonannossaan, että portugalilainen laitos totesi 
vetoomuksen esittäjän, joka on Portugalin kansalainen, työkyvyttömäksi, ja että tältä evättiin 
ranskalainen työkyvyttömyyseläke niiltä vuosilta, joilta hän maksoi eläkemaksuja Ranskaan. 
Tällä hetkellä hän saa vain portugalilaista työkyvyttömyyseläkettä.

Ranskan viranomaiset perustelevat päätöstään sillä, että vetoomuksen esittäjä ei täytä Ranskan 
lainsäädännössä asetettuja ehtoja eläkkeen saamiseksi.

Tässä yhteydessä on muistutettava, että yhteisön lainsäädännössä säädetään asetusten (ETY) 
N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 perusteella jäsenvaltioiden eri sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta Euroopan unionin alueella liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvan 
varmistamiseksi. Koska kyse on kuitenkin jäsenvaltioiden järjestelmien yhteensovittamisesta 
eikä sosiaaliturvan yhdenmukaistamisesta, kukin jäsenvaltio voi vapaasti määrittää ehdot, 
joiden perusteella etuuksia myönnetään sekä etuuksien määrät, laskutavat ja keston.

  
1 Kyseisen liitteen kirjaimet E ja L.
2 Portugalin sosiaaliturvalain L 341, R 313.3 ja R 313.5 artiklat.
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Konkreettisesti asetuksen (ETY) N:o 1408/71 työkyvyttömyyttä koskevassa luvussa 
(37 artiklasta eteenpäin) erotetaan lisäksi jäsenvaltiot, joissa etuuksien määrä on riippumaton 
eläkemaksujen tai vakuutuskausien pituudesta ja jäsenvaltiot, joissa vakuutuskaudet otetaan 
huomioon etuuksien määrän laskemisessa. Edellä mainitun asetuksen liitteen IV mukaan 
Ranska on tässä suhteessa ensimmäisen ryhmän valtio ja Portugali toisen ryhmän valtio.1
Kyseisen liitteen Ranskaa koskevassa kohdassa tehdään lisäksi ero palkattujen työntekijöiden 
ja itsenäisten ammatinharjoittajien välillä. Viimeksi mainitun ryhmän, johon myös 
vetoomuksen esittäjä kuuluu, osalta tätä periaatetta sovelletaan vain maatalousalan itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin eikä vetoomuksen esittäjän kaltaisiin liikkeenharjoittajiin. Vetoomuksen 
esittäjä ei siis täytä ehtoja, jotka on asetettu sille, että vuodet, joilta hän maksoi eläkemaksuja 
Ranskaan, otettaisiin huomioon ranskalaisen työkyvyttömyyseläkkeen maksamisessa.

Koska vetoomuksen esittäjä oli ensin vakuutettu valtiossa, jossa vakuutuskausia ei oteta 
huomioon ja sitten valtiossa, jossa ne otetaan huomioon, työkyvyttömyyseläke on maksettava 
kansallisessa lainsäädännössä huomioon otettavien vakuutus- ja työskentelykausien mukaan.

Komission yksiköt ovat ottaneet yhteyttä Ranskan viranomaisiin ja pyydetyistä näkemyksistä 
käy ilmi, että vetoomuksen esittäjä ei ole toimittanut todisteita Ranskan lainsäädännön 
mukaisista maksuista tai vakuutuskausista viiteajanjakson ajalta etuuksien myöntämisehtojen 
tutkimiseksi. Siten ei ole olemassa myöskään todisteita mistään toiminnasta asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 soveltamisalaan kuuluvassa järjestelmässä.

Tämän perusteella komission yksiköt eivät valitettavasti voi ryhtyä toimiin vetoomuksen 
esittäjän puolesta, koska ne katsovat, että alaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä on sovellettu 
asianmukaisesti.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007.

Kuten Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on useaan otteeseen korostanut, EY:n 
perustamissopimuksen 42 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden erilaisten 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta Euroopan unionin alueella liikkuvien 
henkilöiden sosiaaliturvan varmistamiseksi. Koska kyse on kuitenkin jäsenvaltioiden 
järjestelmien yhteensovittamisesta eikä sosiaaliturvan yhdenmukaistamisesta, kukin 
jäsenvaltio voi vapaasti määrittää ehdot, joiden perusteella etuuksia myönnetään sekä 
etuuksien määrät, niiden laskutavat ja keston.

Tässä yhteydessä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 – johdetun oikeuden perussäännös –
työkyvyttömyyttä koskevassa osassa (ala, joka koskee vetoomuksen esittäjää) erotetaan 
jäsenvaltiot, joissa etuuksien määrä on riippumaton eläkemaksujen tai vakuutuskausien 
pituudesta ja jäsenvaltiot, joissa vakuutuskaudet otetaan huomioon etuuksien määrän 
laskemisessa. Asetuksen liitteen IV mukaan Ranska on siten ensimmäisen ryhmän valtio (eli 
luokan A maa) ja Portugali toisen ryhmän valtio (eli luokan B maa).

Edellä mainitut säännökset huomioon ottaen, koska vetoomuksen esittäjä oli ensin vakuutettu 
valtiossa, jossa vakuutuskausia ei oteta huomioon ja sitten valtiossa, jossa ne otetaan 
huomioon, vetoomuksen esittäjän tapausta on tutkittava asetuksen (ETY) N:o 1408/71 luvussa 
3 (eläkkeet) annettujen säännösten mukaisesti. Työkyvyttömyyseläke lasketaan tässä 

  
1 Kyseisen liitteen kirjaimet E ja L.
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tapauksessa kansallisten määräysten mukaisesti ottaen tässä yhteydessä huomioon vain 
kansallisessa lainsäädännössä huomioon otettavat vakuutus- ja työskentelykaudet.

Vetoomuksen esittäjän etuuksia on verrattava Ranskan lainsäädäntöön, jossa säädetään 
tietyistä vakuutus- ja rekisteröintiehdoista. Etuuksien myöntämisehdot on nimittäin tutkittava 
ensimmäisenä päivänä sitä kuukautta, jonka aikana työkyvyttömyys on todettu. Tämän 
tapauksen tutkimispäivämäärä olisi siis ollut 1. huhtikuuta 1996, eli päivämäärä, jolloin 
työkyvyttömyys todettiin Portugalissa.

Portugalilaisen laitoksen vastaavalle ranskalaiselle laitokselle E 205 -lomakkeen (ote 
vakuutushistoriasta) välityksellä toimittamista tiedoista ei käy ilmi minkäänlaista 
vakuutusjaksoa 1. huhtikuuta 1995 ja 31. maaliskuuta 1996 välisenä aikana, joka on etuuksien 
myöntämisehtojen täyttymisen tutkimista koskeva viiteajanjakso Ranskassa. Portugalilainen 
laitos on siis vahvistanut, että 1. lokakuuta 1994 ja 1. huhtikuuta 1996 välisenä aikana ei ole 
voitu osoittaa olevan minkäänlaista vakuutusjaksoa.

Vetoomuksen esittäjä katsoo kuitenkin itse, että kyseisenä aikana hän työskenteli Portugalissa 
liikkeenharjoittajana ja maksoi vakuutusmaksut viiteajanjakson ajan. Komission yksiköiden 
saamat tiedot vahvistivat kuitenkin portugalilaisen rahaston ilmoituksen, että vetoomuksen 
esittäjä ei ole työskennellyt kyseisenä aikana.

Vetoomuksen esittäjän vetoaminen asetuksen (ETY) N:o 1408/71 45 artiklan 1 kohtaan ei ole 
asianmukainen tässä yhteydessä, koska vetoomuksen esittäjä ei voi todistaa vakuutuskausien 
täyttyneen edellä mainitun viiteajanjakson aikana.

Näin ollen komission yksiköt arvioivat, että kansalliset viranomaiset ovat soveltaneet alaa 
koskevaa yhteisön lainsäädäntöä asianmukaisesti, ja vahvistavat, että ne eivät voi ryhtyä 
toimiin vetoomuksen esittäjän puolesta.

Edellä kerrottu ei kuitenkaan koske lainkaan vetoomuksen esittäjän etuuksia tämän 
saavutettua eläkeiän, sillä siinä vaiheessa ranskalainen toimivaltainen laitos tutkii yhteisön 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien periaatteiden mukaan vuodet, joiden 
aikana eläkemaksut on maksettu Ranskaan.
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