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τη γερμανική συνταξιοδοτική νομοθεσία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη λεγόμενη σύνταξη «Riester», η οποία υποτίθεται ότι δίνει 
στον καθένα τη δυνατότητα αποταμίευσης για τη σύνταξη γήρατός του. Το γερμανικό κράτος 
καταβάλλει συγκεκριμένα επιδόματα προς αυτόν τον σκοπό, καθιστώντας το σύστημα αυτό 
ελκυστικό για όσους αποταμιεύουν. Εντούτοις, όσοι αποταμιεύουν βάσει του προγράμματος 
«Riester» και μετακομίζουν στο εξωτερικό –ακόμη και σε άλλη χώρα της ΕΕ– πρέπει να 
επιστρέψουν στο κράτος όλα τα επιδόματα. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό περιορίζει την 
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ. Πιστεύει ότι ένα κράτος δεν πρέπει να εξαρτά τις 
παροχές γήρατος από την παραμονή ενός ατόμου στη χώρα καταγωγής του. Δηλώνει ότι η 
σύνταξη Riester έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα για την αντιστάθμιση πιθανών μελλοντικών 
περικοπών στις κρατικές συντάξεις. Θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι για το σύστημα Riester θα 
πρέπει να ισχύει ό,τι και για τις κρατικές συντάξεις όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία 
των ατόμων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Το «Riester-Zulage», όπως ονομάζεται στα γερμανικά, είναι ένα χρηματικό επίδομα 
(«Grundzulage» και «Kinderzulage») για τη σταδιακή εξασφάλιση επικουρικής σύνταξης 
γήρατος, το οποίο σχεδιάστηκε από τον πρώην υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων της 
Γερμανίας κ. Riester. Θεσπίστηκε με στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετάσχουν σε 
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συστήματα επικουρικής σύνταξης, μετά τη μείωση του επιπέδου των συντάξεων του πρώτου 
πυλώνα. Τα πλεονεκτήματα παρέχονται μόνο σε όσους υπόκεινται σε φορολόγηση στη 
Γερμανία. Επιπλέον, τα επιδόματα πρέπει να επιστρέφονται, εάν η απεριόριστη φορολογική 
υποχρέωση λήξει (π.χ. εάν ο δικαιούχος μετακομίσει σε άλλο κράτος μέλος).

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την υποχρέωση επιστροφής όλων των επιδομάτων στην 
περίπτωση που οι συμμετέχοντες στο αποταμιευτικό πρόγραμμα Riester μετακομίσουν σε
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Θεωρεί ότι αυτό περιορίζει το δικαίωμά του στην ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ΕΕ. Πιστεύει ότι ένα κράτος δεν πρέπει να εξαρτά τις παροχές γήρατος 
από την παραμονή ενός ατόμου στη χώρα καταγωγής του.

Η Επιτροπή είναι ήδη ενήμερη για το πρόβλημα και συμμερίζεται τη θέση του αναφέροντα. 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται επιστροφή των 
επιδομάτων, όταν το άτομο που συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα μετακομίσει σε άλλο 
κράτος μέλος, αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (άρθρο 39 
της Συνθήκης ΕΚ και άρθρο 7 του κανονισμού αριθ. 1612/68), καθώς και στην αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων (άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ) και τη γενική 
απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Γερμανίας (2003/2067). Καθώς οι γερμανικές αρχές αρνούνται να τροποποιήσουν τη 
νομοθεσία, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C-
269/07). Η προφορική ακρόαση πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2008. Η έκδοση της 
απόφασης αναμένεται μέσα στο 2009.

Η Επιτροπή συνιστά να ενημερωθεί σχετικά ο αναφέρων.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του επί της υπόθεσης C-269/07 στις 10 
Σεπτεμβρίου 2009. Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι:

«θεσπίζοντας και διατηρώντας σε ισχύ τις διατάξεις περί συμπληρωματικής συντάξεως γήρατος 
των άρθρων 79 έως 99 του γερμανικού ομοσπονδιακού νόμου περί φόρου εισοδήματος
(Einkommensteuergesetz, στο εξής: EStG), [η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας] 
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 39 ΕΚ και 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68 
του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Κοινότητας [...] καθώς και [...] τ[ο] άρθρ[ο] [...] 18 ΕΚ, στον βαθμό που 
κατά τις διατάξεις αυτές:

– οι μεθοριακοί διασυνοριακοί εργαζόμενοι (και οι σύζυγοι αυτών) δεν έχουν δικαίωμα επί του 
επιδόματος, εφόσον δεν υπέχουν πλήρη φορολογική υποχρέωση εντός του κράτους μέλους 
αυτού·
– απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί το επιδοτηθέν κεφάλαιο για την απόκτηση ιδιόκτητης οικίας 
προς ιδιοκατοίκηση αν η οικία αυτή δεν βρίσκεται στη Γερμανία·
– η επιδότηση πρέπει να επιστρέφεται σε περίπτωση παύσεως της πλήρους φορολογικής 
υποχρεώσεως.»
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Η απόφαση είναι απολύτως σύμφωνη με τη θέση της Επιτροπής και τη γνώμη που εξέφρασε ο 
αναφέρων.

Με επιστολή της 6ης Οκτωβρίου 2009, ζητήθηκε από τις γερμανικές αρχές να ενημερώσουν την 
Επιτροπή εντός δύο μηνών σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν με στόχο τη συμμόρφωση προς 
τη δικαστική απόφαση.

Στις 17 Νοεμβρίου 2009, η γερμανική κυβέρνηση ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το Ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Οικονομικών είχε ήδη προετοιμάσει νομοσχέδιο για την εφαρμογή της δικαστικής 
απόφασης. Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση ζήτησε την παράταση κατά δύο μήνες της 
προθεσμίας για την εφαρμογή, καθώς οι διαβουλεύσεις για το σχέδιο σε κυβερνητικό επίπεδο δεν 
έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση κατά τη διάρκεια της περιόδου 
μέχρι την έγκριση του νόμου, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε διοικητική εγκύκλιο (BMF-
Schreiben vom 13. November 2009· IV C 3 - S 2222/07/10009· DOK 2009/0681154). Σύμφωνα 
με την εγκύκλιο, δεν πρέπει να ζητείται επιστροφή των επιδομάτων που αφορούν το 
αποταμιευτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης αν ο φορολογούμενος μετακομίσει σε άλλο 
κράτος μέλος της ΕΕ.

Η διαδικασία επί παραβάσει θα τερματιστεί αφού εγκριθεί νομοθεσία σύμφωνη με τη δικαστική 
απόφαση.

Η Επιτροπή προτείνει να ενημερωθεί ο αναφέρων σχετικά.


