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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0765/2009, του Ε. Τ., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων που απέκτησε στον 
γερμανικό σιδηροδρομικό οργανισμό Deutsche Reichsbahn (DDR)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει εργαστεί από το 1955 έως το 1992 στον γερμανικό σιδηροδρομικό 
οργανισμό της Ανατολικής Γερμανίας, Deutsche Reichsbahn (DDR), και από το 1992 έως το 
1998 στον σιδηροδρομικό οργανισμό της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, Deutsche Bundesbahn 
(DB). Αυτή τη στιγμή λαμβάνει πολύ μικρή σύνταξη από τον DB. Ο αναφέρων είναι της 
άποψης ότι ο DB, ως νόμιμος διάδοχος του Deutsche Reichsbahn, οφείλει να αναγνωρίσει τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα που ο αναφέρων απέκτησε εκεί και να του καταβάλει σύνταξη 
επίσης για την περίοδο πριν από το 1992. Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι πρόκειται για 
άνιση μεταχείριση εργαζομένων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, ο οποίος έχει εργαστεί στον σιδηροδρομικό οργανισμό της Ανατολικής 
Γερμανίας «Deutsche Reichsbahn» (GDR) από το 1955 έως το 1992 και στον σιδηροδρομικό 
οργανισμό της Ομοσπονδιακής Γερμανίας από το 1992 έως το 1998, επισημαίνει ότι επί του 
παρόντος λαμβάνει από τον τελευταίο πολύ μικρή σύνταξη. Ισχυρίζεται ότι ο DB, ως νόμιμος 
διάδοχος του GDR, οφείλει να λάβει επίσης υπόψη τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που 
απέκτησε ο αναφέρων κατά την απασχόλησή του στον GDR και να του καταβάλει σύνταξη 
για την περίοδο πριν από το 1992. 



PE430.825 2/2 CM\797396EL.doc

EL

Η Επιτροπή διερεύνησε το εν λόγω ζήτημα και θα ήθελε να διευκρινίσει ότι θέματα όπως ο 
προσδιορισμός των όρων που διέπουν το δικαίωμα ή την υποχρέωση ασφάλισης σε κάποιο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή, ειδικότερα, η χορήγηση συνταξιοδοτικών παροχών, 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και συνιστά, ως εκ τούτου, ευθύνη των 
εθνικών αρχών. Η νομοθεσία της ΕΕ άπτεται αποκλειστικά ορισμένων εξαιρετικά 
περιορισμένων πτυχών, όπως της διασφάλισης των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για πρόσωπα που διακινούνται από ένα κράτος μέλος σε 
κάποιο άλλο. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ειδικότερα ότι: 
− το άρθρο 39 της Συνθήκης ορίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 

συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγένειας μεταξύ των 
εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους 
άλλους όρους εργασίας. Οι εν λόγω γερμανικοί κανόνες ισχύουν ανεξαρτήτως 
ιθαγένειας του ενδιαφερόμενου εργαζόμενου·

− η οδηγία 98/49/ΕΚ σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της 
Κοινότητας θεσπίζει ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους ασφαλισμένους 
σε συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Οι κυριότερες διατάξεις 
συνοψίζονται ως εξής: πρόσωπο το οποίο παραιτείται από ένα σύστημα ασφάλισης 
διότι μετακινείται σε άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει να τυγχάνει διαφορετικής 
μεταχείρισης από πρόσωπο που παραιτείται από το εν λόγω σύστημα, αλλά παραμένει 
στο ίδιο κράτος μέλος, όσον αφορά τα θεμελιωμένα δικαιώματά του. Ως 
«θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα» νοούνται όλα τα δικαιώματα σε 
επιδόματα που έχουν αποκτηθεί με την πλήρωση των όρων που θέτουν οι κανόνες που 
ρυθμίζουν ένα σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, όπου τυγχάνει εφαρμογής. Το ζήτημα που θίγεται στην παρούσα 
αναφορά είναι αμιγώς εσωτερικό, δεδομένου ότι ο αναφέρων δεν έχει μετακινηθεί σε 
άλλο κράτος μέλος. Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω οδηγίας.

Συμπέρασμα
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν δύναται να επιληφθεί του αιτήματος του 
αναφέροντος.


