
CM\932047EL.doc PE508.159v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.3.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά  1232/2012 του  Heinrich G. Jacob, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, πρώην δημόσιος υπάλληλος στη Γερμανία, δηλώνει ότι μεγάλα χρονικά 
διαστήματα υπηρεσίας του στο εξωτερικό δεν έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της 
σύνταξής του. Είναι της άποψης ότι αυτό συνιστά διάκριση σε βάρος του από την πλευρά του 
συνταξιοδοτικού του ταμείου και υποστηρίζει ότι οι ισχύοντες κανόνες είναι παρωχημένοι σε 
μια εποχή εκτεταμένης εργασιακής κινητικότητας. Επισημαίνει ότι η καταγγελία του έχει 
απορριφθεί και ότι η Επιτροπή Αναφορών του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου 
τον παρέπεμψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Μετά από την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγξει το αίτημα του 
αναφέροντος εάν η αναθεώρηση της τελικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου διαιτησίας 
της γερμανικής VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) θα ήταν δυνατή βάσει 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μια εξαντλητική εξέταση διεξήχθη ως προς το αν το θέμα 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 3 (1) (δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον 
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συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ο εν λόγω κανονισμός ισχύει μόνο για 
παροχές γήρατος με βάση "νομοθεσία". Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 (ιβ) του ίδιου 
κανονισμού, ο όρος αυτός ορίζεται ρητά ότι εξαιρεί (εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που 
δεν είναι εδώ σχετικές) τις συμβατικές διατάξεις. Η συμπληρωματική ασφάλιση του VBL 
βασίζεται σε μια συλλογική σύμβαση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στο δημόσιο τομέα 
στη Γερμανία και βασίζεται σε συμβατικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως "νομοθεσία" που εμπίπτει στο καθ 'ύλην πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004.

Συμπέρασμα
Σε περίπτωση απουσίας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο σχεδιασμός των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας εναπόκειται στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να 
επανεξετάσει τις πρακτικές των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
έχει αρμοδιότητα να ζητήσει πληροφορίες από το κράτος μέλος (Γερμανία) σχετικά με τα 
παραπάνω ερωτήματα.


