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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1330/2011, του Agyeman Badu, γκανεζικής ιθαγένειας, σχετικά με
την ιταλική νομοθεσία που αφορά στις συνθήκες παραμονής των 
εργαζομένων που προέρχονται από τρίτες χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά αποτελεί διαμαρτυρία κατά της ισχύουσας ιταλικής νομοθεσίας, η οποία διέπει 
τις συνθήκες διαμονής των πολιτών που προέρχονται από τρίτες χώρες. Ειδικότερα, ο 
αναφέρων διαμαρτύρεται για τους κανόνες εκείνους που υπάγουν το δικαίωμα διαμονής στη 
διεξαγωγή επαγγελματικής δραστηριότητας.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Η οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης αποτελεί το μόνο 
νομικό εργαλείο της ΕΕ που καλύπτει τη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού. Προβλέπει 
ότι η Μπλε Κάρτα της ΕΕ δεν μπορεί να αφαιρεθεί αποκλειστικά και μόνο επειδή ο κάτοχός 
της είναι άνεργος, εάν το διάστημα της ανεργίας του είναι τρεις μήνες ή λιγότερο.  Ωστόσο 
δεν υπάρχει καμία προστασία από την αφαίρεση της Μπλε Κάρτας, εάν η περίοδος ανεργίας 
είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες.

Τα χρονικά διαστήματα ανεργίας διακινούμενων εργαζομένων που είναι άνεργοι εμπίπτουν 
στην εθνική αρμοδιότητα, εκτός από την ως άνω αναφερθείσα εξαίρεση των τριών μηνών για 
τους κατόχους της Μπλε Κάρτας. Το θέμα για το οποίο διαμαρτύρεται ο αναφέρων δεν 
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εμπίπτει επομένως στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται επίσης για τις συνταξιοδοτικές εισφορές που κατακρατούνται 
στην Ιταλία. Η επιστροφή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν καλύπτεται από το δίκαιο της 
ΕΕ. Ωστόσο, η καταβολή συντάξεων σε τρίτη χώρα μπορεί να καλύπτεται υπό δύο διακριτές 
προϋποθέσεις. Κατά πρώτον, εάν διακινούμενος υπήκοος τρίτης χώρας έχει εργαστεί σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, θα εφαρμοστούν οι κανόνες της ΕΕ για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Σε εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ο 
κανονισμός 1231/10 προβλέπει ότι πρέπει να καταβάλλονται σε τρίτη χώρα συντάξεις υπέρ 
υπηκόου τρίτης χώρας υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για την καταβολή σε 
υπήκοο του κράτους μέλους που καταβάλλει τη σύνταξη. Ο κανονισμός αυτός αναπτύσσει 
άμεση ισχύ και χωρεί επίκληση αυτού ενώπιον των εθνικών αρχών και δικαστηρίων.

Κατά δεύτερον, το άρθρο 12 παρ. 4 της οδηγίας 2011/987ΕΕ (οδηγία "ενιαία άδεια") ορίζει 
ότι:«Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών που μετακινούνται προς τρίτη χώρα ή οι επιζώντες των εν 
λόγω εργαζομένων που διαμένουν σε τρίτη χώρα και που έλκουν δικαιώματα από αυτούς 
λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, τις οποίες δικαιούνται βάσει 
της προηγούμενης απασχόλησης αυτών των εργαζομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 υπό τις ίδιες συνθήκες και με 
τους ίδιους συντελεστές όπως οι πολίτες των οικείων κρατών μελών όταν μεταβαίνουν σε τρίτη 
χώρα».

Αυτό σημαίνει ότι υπήκοος τρίτης χώρας που έχει εργαστεί μόνο σε ένα κράτος μέλος 
δικαιούται ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους ημεδαπούς κατά την εξαγωγή συντάξεων σε 
τρίτη χώρα.  Η ανωτέρω οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 25 
Δεκεμβρίου 2013. Και στις δύο περιπτώσεις που περιγράφηκαν παραπάνω η καταβολή της 
σύνταξης στην τρίτη χώρα εξαρτάται από το εάν οι υπήκοοι του κράτους που καταβάλλει τη 
σύνταξη δικαιούνται να τους καταβληθεί η σύνταξή τους στην τρίτη χώρα.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει όσον αφορά το σκέλος της διαμαρτυρίας που άπτεται της 
αφαίρεσης του δικαιώματος διαμονής μετά από ένα έτος ανεργίας, καθώς αυτό εμπίπτει στην 
εθνική αρμοδιότητα. Από τη στιγμή που η οδηγία της ενιαίας άδειας τεθεί πλήρως σε ισχύ , η 
Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι η Ιταλία εφαρμόζει ορθά τη διάταξη του άρθρου 12, 
παράγραφος 4.


