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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1815/2009, του Michel Berny, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διαφορές όσον αφορά τη μεταχείριση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι οποίοι έχουν εργαστεί σε περισσότερα από δύο κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη 
συνταξιοδότηση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, βέλγος πολίτης που διαμένει στη Γαλλία και ο οποίος εργάστηκε στο Βέλγιο, 
στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνει ότι οι γαλλικές αρχές λαμβάνουν 
υπόψη μόνον τις περιόδους κατά τις οποίες εργάστηκε στο Βέλγιο (18 έτη) και στη Γαλλία (9 
έτη) για τον σκοπό του υπολογισμού των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων, ενώ αρνούνται 
να λάβουν υπόψη τα 16 έτη κατά τα οποία εργάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71, η εφαρμογή διμερών συμφωνιών όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση 
καθιστά ανεφάρμοστη την κοινοτική νομοθεσία. Ταυτόχρονα, παραπέμπει στην απόφαση του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-55/00 όπου, δυνάμει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ορίζεται 
ότι μια διμερής συμφωνία περί κοινωνικής ασφάλισης που έχει συναφθεί από κράτος μέλος 
με τρίτη χώρα ισχύει για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Θεωρεί ότι αυτό συνιστά διάκριση, ενώ 
είναι της άποψης ότι οι πολίτες της ΕΕ που έχουν εργαστεί σε δύο κράτη μέλη ή σε ένα 
κράτος μέλος και μια τρίτη χώρα χαίρουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από όσους έχουν 
εργαστεί σε τρεις χώρες (σε περιπτώσεις που έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.
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Η Επιτροπή επισημαίνει καταρχάς ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 προβλέπει μόνο τον 
συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιούνται δυνάμει της νομοθεσίας των 
επιμέρους κρατών μελών και δεν επιτρέπει, συνεπώς, τον συνυπολογισμό και των περιόδων 
που πραγματοποιούνται δυνάμει της νομοθεσίας τρίτου κράτους, εν προκειμένω των Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Ο αναφέρων εκτιμά ότι η νομολογία στην υπόθεση Gottardo θα μπορούσε, εν γένει, να 
υποχρεώσει τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 
(όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004), τις περιόδους ασφάλισης που 
πραγματοποιήθηκαν σε τρίτες χώρες, για τους σκοπούς του υπολογισμού της σύνταξής του 
(κανόνες συνυπολογισμού και αναλογικού συσχετισμού).

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η απόφαση Gottardo της 15.1.2002 δεν δημιουργεί καμία απολύτως 
γενική υποχρέωση αυτού του είδους, αλλά περιορίζεται αποκλειστικά στην τήρηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης. Πράγματι, από την εν λόγω απόφαση προκύπτει ότι τα συνταξιοδοτικά 
πλεονεκτήματα, τα οποία απορρέουν από τη σύναψη σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ 
ενός κράτους μέλους και ενός τρίτου κράτους για τους ημεδαπούς εργαζόμενους, χορηγούνται 
καταρχήν στους εργαζόμενους υπηκόους άλλων κρατών μελών που βρίσκονται στην ίδια 
αντικειμενική κατάσταση, και τούτο κατ’ εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ ημεδαπών εργαζομένων και εργαζομένων υπηκόων άλλων 
κρατών μελών που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία δυνάμει του άρθρου 45 
της ΣΛΕΕ.

Τα κανονιστικά μέτρα που έχουν λάβει οι γαλλικές αρχές (εγκύκλιος 2003/4 της 
17ης Ιανουαρίου 2003) συνάδουν με τις απαιτήσεις της ανωτέρω νομολογίας στην υπόθεση 
Gottardo.

Εντούτοις, όπως προαναφέρθηκε, η εφαρμογή της νομολογίας στην υπόθεση Gottardo δεν 
συνεπάγεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν, εν γένει, τον συνυπολογισμό των 
δικαιωμάτων τους που γεννώνται σε τρίτες χώρες (βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 
της διμερούς σύμβασης). Η θέση αυτή έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένως από το Δικαστήριο σε 
προγενέστερες αποφάσεις της υπόθεσης Gottardo: «Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφαλίσεως των 
κρατών μελών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη για τη γένεση του δικαιώματος σε παροχές 
κοινωνικής ασφαλίσεως, των περιόδων ασφαλίσεως που συμπληρώθηκαν σε τρίτες χώρες» 
(απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 1972, Allgemeine Ortskrankenkasse, υπόθεση 16/72, Συλλογή 
1972, σελίδα 01141· βλ. επίσης απόφαση της 10ης Μαρτίου 1077, Kaucic, υπόθεση 75/76, 
Συλλογή 1977, σελίδα 00495). Στην υπόθεση Borowitz, (απόφαση της 5ης Ιουλίου 1988, υπόθεση 
21/87, Συλλογή 1988, σελίδα 03715), το Δικαστήριο επισημαίνει ότι «τέτοιες περίοδοι που έχουν 
συμπληρωθεί υπό τη νομοθεσία τρίτης χώρας δεν καθίστανται περίοδοι “που πραγματοποιήθηκαν 
υπό τις νομοθεσίες των κρατών μελών” κατά την έννοια του άρθρου 46 του κανονισμού απλώς και 
μόνον επειδή λαμβάνονται υπόψη από τον γερμανικό φορέα σύμφωνα με διμερή συμφωνία που 
έχει συνάψει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Κατά συνέπεια, καμία διάταξη δεν 
υποχρεώνει τους φορείς των άλλων κρατών μελών να λαμβάνουν υπόψη τις περιόδους αυτές όταν 
προβαίνουν σε υπολογισμούς κατά το άρθρο 46, ο δε συνυπολογισμός των περιόδων αυτών από 
τον γερμανικό φορέα δεν συνεπάγεται, επομένως, οποιαδήποτε διεύρυνση των υποχρεώσεών 
τους».

Λαμβανομένης υπόψη της ανωτέρω νομολογίας και ελλείψει ειδικής διάταξης στους ευρωπαϊκούς 
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κανονισμούς για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, δεν καθίσταται 
δυνατός, κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο συνυπολογισμός ολόκληρης 
της σταδιοδρομίας στο εξωτερικό, στη Γαλλία και σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη ή σε 
μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, για τον υπολογισμό συνταξιοδοτικών παροχών από τη Γαλλία. 
Το καθεστώς αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο ενδιαφερόμενος ενδέχεται να είναι 
γάλλος πολίτης ή πολίτης της ΕΕ.

Κατά συνέπεια, η σύνταξη του αναφέροντος (ή ενός γάλλου πολίτη που βρίσκεται στην ίδια 
κατάσταση) καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
- οι περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν υπό το γαλλικό γενικό σύστημα (9 έτη) και υπό 
το αμερικανικό συνταξιοδοτικό σύστημα (16 έτη) συνυπολογίζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας 
κοινωνικής ασφάλισης της 2ας Μαρτίου 1987 μεταξύ της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών·
- οι περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία (9 έτη) και στο Βέλγιο (18 έτη) 
συνυπολογίζονται, χωρίς να προστίθενται οι περίοδοι απασχόλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
καθόσον η γαλλοαμερικανική συμφωνία δεν επιτρέπει τον συνυπολογισμό των περιόδων που 
πραγματοποιήθηκαν στο Βέλγιο. Ομοίως, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί δεν επιτρέπουν τον 
συνυπολογισμό των περιόδων που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις περιόδους 
που πραγματοποιήθηκαν σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Επομένως, διαπιστώνεται ότι η Γαλλία τηρεί την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά τις διμερείς συμβάσεις, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου 
στην υπόθεση Gottardo. Η εν λόγω νομολογία περιορίζεται αποκλειστικά στην απαγόρευση των 
διακρίσεων, χωρίς να επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση συνυπολογισμού των 
δικαιωμάτων που γεννώνται σε τρίτες χώρες βάσει των κανονισμών περί του συντονισμού και της 
διμερούς σύμβασης. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος είναι ενδεικτική των 
ορίων του ευρωπαϊκού συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει υπέρ του 
αναφέροντος.


