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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 960/2001, του Patrick O'Brien, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των βρετανών πολιτών που διαμένουν σε άλλο κράτος 
μέλος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι ορισμένες πτυχές του βρετανικού συνταξιοδοτικού προγράμματος 
δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος των ατόμων που έχουν συνταξιοδοτηθεί σε άλλο κράτος 
μέλος. Ιδιαίτερα, εφιστά την προσοχή στις διατάξεις του προγράμματος που επιτρέπουν τη 
χορήγηση δωρεάν μονάδων σε άνδρες 60 ετών ή άνω, οι οποίοι δεν έχουν ενδεχομένως 
συγκεντρώσει το απαραίτητο ποσό ασφαλιστικών εισφορών ώστε να δικαιούνται πλήρη 
σύνταξη. Ωστόσο, η παραχώρηση αυτή αφορά αποκλειστικά βρετανούς υπηκόους που 
διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν εφαρμόζεται σε βρετανούς πολίτες που διαμένουν 
σε διαφορετικό κράτος μέλος. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί τροχοπέδη 
στην ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2002. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 175, παράγραφος 3, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαΐου 2002.

Ο αναφέρων είναι συνταξιούχος βρετανός υπήκοος που ζει στη Γαλλία. Διαμαρτύρεται για τη 
νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου περί κρατικών συντάξεων, η οποία χορηγεί μονάδες σε 
άνδρες 60 ετών ή άνω οι οποίοι δεν έχουν συγκεντρώσει το απαραίτητο ποσό ασφαλιστικών 
εισφορών ώστε να δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Οι μονάδες αυτές δεν αναγνωρίζονται εάν το 
άτομο βρίσκεται στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών το χρόνο –
το εν λόγω άτομο πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικές προαιρετικές εισφορές προκειμένου 
να καλύψει τη χρονική περίοδο που βρισκόταν στο εξωτερικό. Κατά τη γνώμη του 
αναφέροντα η κατάσταση αυτή συνιστά σαφή διάκριση εναντίον των πολιτών του Ηνωμένου 
Βασιλείου οι οποίοι επιλέγουν να ζήσουν στο εξωτερικό και αποτελεί σημαντικό περιορισμό 
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του δικαιώματος των πολιτών για ελεύθερη κυκλοφορία και παραμονή.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα αποστείλουν επιστολή στις βρετανικές αρχές προκειμένου να 
ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες για το ζήτημα αυτό και θα ενημερώσουν την 
Επιτροπή Αναφορών για τις λεπτομέρειές του όταν λάβουν εξηγήσεις.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 4 Οκτωβρίου 2002.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απηύθυναν επιστολή στις βρετανικές αρχές τον Ιούλιο του 2002 
προκειμένου να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες για το ζήτημα αυτό, και έλαβαν 
την ακόλουθη εξήγηση:

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι άνδρες ηλικίας 60-64 οι οποίοι δεν εργάζονται ή είναι 
αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να «εγγράφονται» ως άνεργοι και κατά τον τρόπο αυτό να 
τους χορηγούνται μονάδες υπέρ του συνόλου των συνταξιοδοτικών εισφορών τους. Η 
απαίτηση εγγραφής καταργήθηκε και οι εν λόγω μονάδες πλέον χορηγούνται αυτομάτως σε 
αυτήν την κατηγορία ανδρών. Ωστόσο, υπάρχει μία πρόσθετη απαίτηση να είναι παρών ο 
άνδρας στο Ηνωμένο Βασίλειο επί τουλάχιστον 182 ημέρες – με άλλα λόγια δεν πρέπει να 
απουσιάζει για περισσότερο από 6 μήνες κατά το σχετικό φορολογικό έτος.

Σε κοινοτικό επίπεδο, οι παροχές της κοινωνικής ασφάλισης συντονίζονται αλλά δεν 
εναρμονίζονται από τους κανονισμούς 1408/71 και 574/721. Με άλλα λόγια, τα κράτη μέλη 
είναι ελεύθερα να καθορίζουν τις λεπτομέρειες των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του ποια επιδόματα θα παρέχονται, των όρων 
επιλεξιμότητας και του ύψους των εν λόγω επιδομάτων. Ο κανονισμός 1408/71 ορίζει σε ποιο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υπάγεται ένα πρόσωπο που μετακινείται εντός της 
Κοινότητας.

Ένα πρόσωπο για το οποίο η νομοθεσία ενός κράτους μέλους παύει να ισχύει (λόγω του ότι 
δεν εργάζεται ή διαμένει πλέον εκεί, ούτε καταβάλλει εισφορές εκεί, ούτε λαμβάνει κάποιο 
επίδομα κοινωνικής ασφάλισης από το εν λόγω κράτος μέλος, κάτι που φαίνεται ότι ισχύει 
στην περίπτωση του κ. O'Brien) υπάγεται στο κράτος μέλος διαμονής2. Καθώς ο κ. O'Brien 
δεν υπάγεται πλέον στη βρετανική νομοθεσία, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει υπέρ του 
στην προκειμένη περίπτωση.

Ωστόσο, η παρούσα αναφορά όντως θέτει ερωτήματα σχετικά με τους κανόνες του 
κοινοτικού δικαίου για τη χορήγηση κοινωνικών προνομίων σε μετακινούμενους 
εργαζόμενους3 τα οποία δεν απαντώνται επαρκώς από την επιστολή των βρετανικών αρχών. 
Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν νέα επιστολή στις βρετανικές αρχές 
ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτού του σημείου, και θα ενημερώσουν την Επιτροπή 
Αναφορών για το αποτέλεσμα.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Ιουλίου 2005.

Μετά την τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παρούσα αναφορά και 
  

1 Όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 118/97 (ΕΕ αριθ. L 28, της 30.1.97)
2 Άρθρο 13(2)(στ) του κανονισμού 1408/71
3 Άρθρο 7 του κανονισμού 1612/68 και άρθρο 39 ΕΚ



CM\639921EL.doc 3/3 PE 318.521/rev.III
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

κατόπιν περαιτέρω εξέτασης των γεγονότων και της βρετανικής νομοθεσίας, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής αποφάσισαν να επικοινωνήσουν με τις βρετανικές αρχές εκ νέου για να 
διευκρινιστούν ορισμένα σημεία και το ενδεχόμενο παραβίασης του κοινοτικού δικαίου 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων. Υπό το πρίσμα των νέων εξηγήσεων που 
έδωσαν οι βρετανικές αρχές, η Επιτροπή θα αποφασίσει εάν πρέπει να δοθεί συνέχεια στην 
υπόθεση αυτή.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Σε προηγούμενη ανακοίνωση προς την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν την Επιτροπή Αναφορών ότι βρίσκονταν στη 
διαδικασία αξιολόγησης της απάντησης των βρετανικών αρχών στην προειδοποιητική 
επιστολή σχετικά με την παρούσα αναφορά. Από την απάντηση των βρετανικών αρχών
προκύπτει ότι το σύστημα των συνταξιοδοτικών μονάδων, για το οποίο κάνει λόγο ο
αναφέρων, δεν συνδέεται με την προηγούμενη απασχόληση των επιλέξιμων ατόμων, πολλά 
από τα οποία είναι προφανώς ουσιαστικά άνεργα για αρκετά χρόνια πριν φτάσουν την ηλικία 
των 60 ετών.

Η Επιτροπή θα μπορούσε να δώσει συνέχεια στο ζήτημα αυτό εάν ο χαρακτηρισμός των 
«συνταξιοδοτικών μονάδων» ως κοινωνικού προνομίου στο πλαίσιο του κανονισμού
1612/68/ΕΟΚ συνεπάγετο ότι η εν λόγω νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε 
να δημιουργήσει διακρίσεις εις βάρος κοινοτικών υπηκόων που ασκούν το δικαίωμά τους 
στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Ωστόσο, υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
βάσει των εξηγήσεων που παρείχαν οι βρετανικές αρχές, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πρόκειται 
περί κοινωνικού προνομίου για πρώην εργαζόμενο στο πλαίσιο του άρθρου 7 του κανονισμού 
1612/68, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο στις υποθέσεις C-57/96 (Meints), C-43/99 
(Leclere) και C-33/99 (Esmoris).

Έχοντας αυτό υπόψη, σύμφωνα με την αξιολόγηση της τελευταίας απάντησης των
βρετανικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή, δεν φαίνεται να υπάρχει παραβίαση του
κοινοτικού δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 7 του 
κανονισμού 1612/1968, και η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει περαιτέρω συνέχεια στο 
ζήτημα.


