
CM\770915FI.doc PE415.087/revv01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

20.2.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1493/2007, António Araújo Jácome, Portugalin kansalainen, 
Portugalin eläkeviranomaisten sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän 
perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja sen 
täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 säännösten 
väitetystä rikkomisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on työskennellyt julkisen sektorin työntekijänä ja maksanut 29 vuoden 
ajan eläkemaksuja Portugaliin. Voimassa olevien sääntöjen mukaan hänen on oltava 
työskennellyt 36 vuoden ajan, jotta hän saisi oikeuden eläkkeeseen. Siksi hän on yrittänyt 
saada tunnustetuksi 12 vuoden pituisen Ranskassa työskentelemänsä ajanjakson, mutta tämä 
on sittemmin hylätty. Hän valittaa sen vuoksi, että toimivaltaiset Portugalin viranomaiset eivät 
ole ottaneet huomioon sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanomenettelystä annetun 
asetuksen (ETY) N:o 574/72 säännöksiä. Hän pyytää Euroopan parlamenttia ottamaan hänen 
tapauksensa käsiteltäväksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 2. kesäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä on työskennellyt julkisen sektorin työntekijänä ja maksanut 29 vuoden 
ajan eläkemaksuja Portugaliin. Voimassa olevien sääntöjen mukaan työntekijän on 
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työskenneltävä 36 vuoden ajan, jotta hän saisi oikeuden eläkkeeseen. Vetoomuksen esittäjä on 
yrittänyt saada tunnustetuksi 12 vuoden pituisen Ranskassa työskentelemänsä ajanjakson, 
mutta hänen pyyntönsä on hylätty. Hän valittaa, etteivät toimivaltaiset Portugalin 
viranomaiset ole ottaneet huomioon sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön 
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanomenettelystä annetun 
asetuksen (ETY) N:o 574/72 säännöksiä. Hän pyytää Euroopan parlamenttia ottamaan hänen 
tapauksensa käsiteltäväksi.

Komission vetoomusta koskevat huomiot 

Kyseistä asiaa säännellään yhteisön tasolla asetuksiin (ETY) N:o 1408 ja N:o 574/72 
sisältyvillä säännöksillä. Näiden säännösten tarkoituksena on taata työntekijöiden vapaa 
liikkuvuuden toteutuminen Euroopan unionissa. Säännöksillä varmistetaan myös se, että 
siirtotyöläiset säilyttävät oikeutensa sosiaaliturvaan käyttäessään oikeuttaan liikkua Euroopan 
unionin alueella. Näissä asetuksissa säädetään kuitenkin vain kansallisten 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (ei niiden yhdenmukaistamisesta). Näin ollen 
jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus määritellä vapaasti sosiaaliturvajärjestelmänsä ja etenkin 
järjestelmään liittymisen edellytykset, myönnettävät sosiaalietuudet ja ehdot niiden 
myöntämiselle, etuuksien määrät, jne. Jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisön lainsäädännön 
periaatteita tätä toimivaltaansa käyttäessään.

Vaikuttaa siltä, että vetoomuksen esittäjä on pyytänyt erityiseläkettä, vaikkei hän ole koko 
työuraansa kuulunut virkamiehiin sovellettavan erityisjärjestelmän piiriin Portugalissa tai 
Ranskassa.

Virkamiehiä koskevan erityisjärjestelmän osalta voidaan todeta, että 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 51 a artiklassa säädetään, että 

"Virkamiesten erityisjärjestelmään kuuluvat henkilöt

1. Asetuksen 44 artiklan, 45 artiklan 1, 5 ja 6 kohdan sekä 46-51 artiklan säännöksiä 
sovelletaan vastaavasti virkamiesten erityisjärjestelmään kuuluviin henkilöihin.

2. Jos jäsenvaltion lainsäädännön mukaan virkamiesten erityisjärjestelmän mukaisten 
etuuksien saaminen, suorittaminen, säilyttäminen tai palauttaminen kuitenkin voi tapahtua 
vain sillä edellytyksellä, että kaikki vakuutuskaudet ovat täyttyneet kyseisen jäsenvaltion 
yhden tai useamman virkamiesten erityisjärjestelmän piirissä tai että ne kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännössä katsotaan tällaisia kausia vastaaviksi, otetaan huomioon vain ne kaudet, jotka 
voidaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tunnustaa.

Jos näillä edellytyksillä täyttyneet kaudet on otettu huomioon, eikä henkilö täytä kyseisten 
etuuksien saamiseksi vaadittavia edellytyksiä, kaudet otetaan huomioon myönnettäessä 
yleisen järjestelmän mukaisia etuuksia tai, jos sellaista ei ole, tapauksen mukaan ruumiillisen 
työn tai toimistotyön tekijöihin sovellettavan järjestelmän mukaisia etuuksia myönnettäessä".
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Päätelmä
Vetoomuksen esittäjän kirjeessä ei anneta tarpeeksi yksityiskohtaisia tietoja tapauksesta, eikä 
komissio näin ollen voi arvioida, onko asiassa rikottu sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevia yhteisön sääntöjä. Komission yksiköt ovat ottaneet yhteyttä 
Portugalin viranomaisiin ja pyytäneet heiltä yksityiskohtaisempia tietoja asiasta. 

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009.

Vetoomuksen esittäjä on työskennellyt Ranskassa, jossa hän kuului yleisen 
sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Lisäksi hän on työskennellyt Portugalissa, jossa hän on 
tehnyt hakemuksen virkamiesten erityiseläkkeestä, josta on säädetty Portugalin 
lainsäädännössä.

Komission vetoomusta koskevat huomiot

Kuten komissio on todennut Euroopan parlamentille välittämässään ensimmäisessä 
ilmoituksessa, vetoomuksen esittäjän kirjeessä ei anneta tarpeeksi yksityiskohtaisia tietoja 
tapauksesta, eikä komissio näin ollen voi arvioida, onko asiassa rikottu 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia yhteisön sääntöjä. Komission yksiköt 
ovat ottaneet yhteyttä Portugalin viranomaisiin ja pyytäneet heiltä yksityiskohtaisempia tietoja 
asiasta.

Viranomaiset ovat vastanneet, että he ovat soveltaneet oikein yhteisön lainsäädäntöä ja 
erityisesti asetuksen N:o 1408/71 51 a artiklaa vetoomuksen esittäjää koskevassa tapauksessa.

Komissio toteaa, että yhteisön lainsäädäntöä ei ole millään tavoin rikottu. Virkamiehiä 
koskevan erityisjärjestelmän osalta voidaankin todeta, että 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 51 a artiklassa säädetään, että 

"Virkamiesten erityisjärjestelmään kuuluvat henkilöt

1. Asetuksen 44 artiklan, 45 artiklan 1, 5 ja 6 kohdan sekä 46-51 artiklan säännöksiä 
sovelletaan vastaavasti virkamiesten erityisjärjestelmään kuuluviin henkilöihin.

2. Jos jäsenvaltion lainsäädännön mukaan virkamiesten erityisjärjestelmän mukaisten 
etuuksien saaminen, suorittaminen, säilyttäminen tai palauttaminen kuitenkin voi tapahtua 
vain sillä edellytyksellä, että kaikki vakuutuskaudet ovat täyttyneet kyseisen jäsenvaltion 
yhden tai useamman virkamiesten erityisjärjestelmän piirissä tai että ne kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännössä katsotaan tällaisia kausia vastaaviksi, otetaan huomioon vain ne kaudet, jotka 
voidaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tunnustaa.
Jos näillä edellytyksillä täyttyneet kaudet on otettu huomioon, eikä henkilö täytä kyseisten 
etuuksien saamiseksi vaadittavia edellytyksiä, kaudet otetaan huomioon myönnettäessä 
yleisen järjestelmän mukaisia etuuksia tai, jos sellaista ei ole, tapauksen mukaan ruumiillisen 
työn tai toimistotyön tekijöihin sovellettavan järjestelmän mukaisia etuuksia myönnettäessä".

Yhteisön lainsäätäjä selventää tätä erityisseikkaa asetuksen N:o 1606/98 
johdanto-osan 6 kappaleessa seuraavin sanoin:
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"on tarpeen ottaa huomioon joissakin jäsenvaltioissa käytössä olevien, virkamiehille 
tarkoitettujen erityisten eläkejärjestelmien ainutkertaiset piirteet ja erityisesti 
erityisjärjestelmien ja yleisen järjestelmän yhteensovittamisjärjestelmien puuttuminen 
joissakin jäsenvaltioissa, näiden järjestelmien erityisten yhteensovittamisjärjestelmien 
olemassaolo eräissä muissa jäsenvaltioissa ja niiden rajoitettu soveltamisala toisissa 
jäsenvaltioissa sekä niiden erityiset rahoitus- ja korvausrakenteet, esimerkiksi oikeudet, jotka 
ovat suoraan yhteydessä pitkiin palveluksessaoloaikoihin".

Näin ollen virkamiesten erityiseläkkeen myöntämisestä säädetään yhteisön lainsäädännössä 
siten, että jäsenvaltio voi ottaa huomioon ainoastaan sellaiset toisessa jäsenvaltiossa täyttyneet 
kaudet, jotka kuuluvat virkamiesten erityisjärjestelmän piiriin. Tämä ei näin ollen koske 
vetoomuksen esittäjää, joka kuului Ranskassa yleisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kansalainen menettää oikeutensa sosiaaliturvaan. 
Tällaisesta tapauksesta säädetään asetuksen N:o 1408/71 51 a artiklassa siten, että 
jäsenvaltiossa täyttyneet kaudet otetaan huomioon myönnettäessä yleisen järjestelmän 
mukaisia etuuksia.

Päätelmä

Edellä esitetyn perusteella ja kun otetaan huomioon, että Portugalin viranomaiset ovat 
noudattaneet yhteisön lainsäädäntöä, komissio ei voi ryhtyä toimiin vetoomuksen esittäjän 
hyväksi.
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