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Vetoomus nro 0825/2005, Panagiotis Georgiadis, Kreikan kansalainen, isänsä eläke-
ongelmista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän isä saa työskenneltyään useiden vuosien ajan Saksassa, kreikkalaista 
työkyvyttömyyseläkettä. Eläkkeistä vastaavat Saksan viranomaiset 
(Landesversicherungsanstalt) Baden-Württembergissä ovat arvioineet vetoomuksen esittäjän 
isän työkyvyttömyysasteen alhaisemmaksi ja ovat tähän asti kieltäytyneet maksamasta hänelle 
määrää, johon hän katsoo olevansa oikeutettu. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia valvomaan unionin niiden periaatteiden noudattamista, joiden tarkoituksena on 
estää se, että siirtotyöläistä ei työkyvyttömyystilanteessa kohdella huonommin kuin 
kyseisessä maassa aina asunutta ja työskennellyttä henkilöä.

Tiedot

– vetoomuksen nro 824/2005 aiheena on vastaava tilanne Ruotsissa;
– vetoomuksen esittäjä on jo turhaan kääntynyt Euroopan komission puoleen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Otettu käsiteltäväksi 10. tammikuuta 2006. Komissiota on pyydetty toimittamaan tietoja 
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. toukokuuta 2006

Asiayhteys/Yhteenveto tosiseikoista/Tausta

Vetoomuksen esittäjän isä on aikoinaan työskennellyt Saksassa. Hän on saanut oikeuden 
työkyvyttömyyseläkkeeseen Kreikan lainsäädännön nojalla. Lisäksi hän on saanut oikeuden 
työkyvyttömyyseläkkeeseen Saksan lainsäädännön nojalla. Saksalainen laitos on kuitenkin 
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arvioinut hänen työkyvyttömyytensä alhaisemmaksi kuin kreikkalainen laitos ja myöntänyt 
etuuden tämän alempiasteisen työkyyttömyyden perusteella.

Kantelu

Vetoomuksen esittäjä katsoo, ettei Saksassa maksettu työkyvyttömyyseläke, joka perustuu 
alempaan työkyvyttömyysasteeseen kuin vastaava kreikkalainen eläke, ole siirtotyöläisten 
oikeuksien mukainen. Hän katsoo, ettei työkyvyttömäksi tullutta siirtotyöläistä voida kohdella 
huonommin kuin henkilöä, joka on aina asunut ja työskennellyt samassa jäsenvaltiossa.

Komission huomautukset vetoomuksen esittäjän väitteisiin

EU:n oikeus ei sosiaaliturvan alalla korvaa kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä yhtenäisellä 
eurooppalaisella järjestelmällä. Unionin sosiaaliturvasäännökset eivät niinkään 
yhdenmukaista sosiaaliturvajärjestelmiä, vaan niissä säädetään näiden kansallisten 
järjestelmien yhteensovittamisesta. Toisin sanoen kukin jäsenvaltio voi vapaasti määrittää 
kansallisen sosiaaliturvajärjestelmänsä yksityiskohdat eli sen, kuka kuuluu tämän 
vakuutuksen piiriin kyseisen maan lainsäädännön nojalla, mitä etuuksia myönnetään ja millä 
edellytyksin, miten etuudet lasketaan ja kuinka paljon maksuja on suoritettava. Eurooppa-
oikeudessa, erityisesti asetuksessa (ETY) N:o 1408/71, annetaan yhteiset säännöt ja 
periaatteet, joita on noudatettava kansallisten lakien täytäntöönpanossa. Näin taataan se, ettei 
eri kansallisten lainsäädäntöjen täytäntöönpanolla ole kielteisiä vaikutuksia henkilöihin, jotka 
käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa.

Työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisessä henkilölle Saksan lainsäädännön nojalla ja 
työkyvyttömyysasteen arvioinnissa on kyse etuuden saamisen edellytyksestä eikä se näin 
ollen kuulu yhteisön oikeuden, vaan ainoastaan Saksan kansallisen lainsäädännön 
soveltamisalaan. Koska asiaa hallinnoidaan ainoastaan Saksan kansallisen oikeuden 
perusteella, se on täysin riippumaton kreikkalaisen laitoksen omaksumasta kannasta. Saksassa 
tehty päätös ei siis ole yhteisön oikeuden tai asetuksen (ETY) N:o 1408/71 vastainen.

Päätelmä

Yhteisön oikeuden tai asetuksen (ETY) N:o 1408/71 vastaista ei ole, että kahden eri 
jäsenvaltion laitokset myöntävät työkyvyttömyyseläkkeet työkyvyttömyysasteesta tehtyjen eri 
arvioiden perusteella. Komissio ehdottaa näin ollen asian päättämistä.

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

Asiayhteys/Yhteenveto tosiseikoista/Tausta

Vetoomuksen esittäjän isä on aikoinaan työskennellyt useiden vuosien ajan Saksassa ja 
hänelle on myönnetty Saksan työkyvyttömyyseläke, muttei Kreikan vastaavaa eläkettä.
Saksalainen rahasto (Landesversicherungsanstalt) Baden-Württembergissä oli alun perin 
vahvistanut vetoomuksen esittäjän isälle alhaisemman työkyvyttömyysasteen, mutta vuodesta 
2003 alkaen hän on saanut elinikäistä eläkettä. Vetoomuksen esittäjä katsoo, ettei 
kreikkalainen rahasto IKA-ETAM kuitenkaan ole ottanut huomioon Saksan päätöstä 
työkyvyttömyysasteesta. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentin apua 
varmistamaan sen EU:n periaatteen noudattamisen, jonka mukaan siirtotyöläistä ei saa 
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työkyvyttömyystilanteessa kohdella huonommin kuin henkilöä, joka on aina asunut ja 
työskennellyt samassa valtiossa.

Komission huomautukset vetoomuksen esittäjän väitteisiin

Kuten komissio on jo selvittänyt vetoomuksen esittäjälle yksityiskohtaisesti 6. heinäkuuta 
2005 päivätyssä kirjeessä, työkyvyttömyysastetta koskevat päätökset kuuluvat jäsenvaltioiden 
yksinomaiseen toimivaltaan. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on moneen kertaan korostanut,
EY:n perustamissopimuksen 42 artiklaan perustuvan asetuksen tarkoituksena on sovittaa 
yhteen sosiaaliturvajärjestelmät eikä yhdenmukaistaa niitä.

Kunkin jäsenvaltion kansalliset laitokset, joissa henkilö on vakuutettuna, tekevät nämä päätökset 
kansallisen lainsäädännön perusteella. Tietyn laitoksen päätös sitoo muiden jäsenvaltioiden 
laitoksia ainoastaan tietyissä erityistapauksissa. Tilanne johtuu siitä, ettei yhteisön säännöksissä 
yhdenmukaisteta kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä, vaan ainoastaan sovitetaan niitä yhteen.

Päätelmä

Koska sosiaaliturvajärjestelmät on sovitettu vain rajallisesti yhteen, komissio ei voi toimia 
vetoomuksen esittäjän hyväksi.
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