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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1316/2007, του Hans-Georg Knieriem, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το γεγονός ότι δεν μπορεί να λάβει πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας στο 
εξωτερικό

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι Γερμανός, αλλά ζει στην Πορτογαλία εδώ και 16 χρόνια. Αναφέρει ότι οι 
γερμανικές αρχές του ζητούν να έχει μια διεύθυνση στη Γερμανία προκειμένου να του 
καταβάλλουν τις πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, ο πρώην εργοδότης του ζητεί να 
του προσκομίσει αντίγραφο σύμβασης μίσθωσης προκειμένου να του καταβάλλει τη σύνταξή 
του. Ο αναφέρων επιθυμεί να λαμβάνει τις εν λόγω παροχές στο εξωτερικό και 
διαμαρτύρεται κατά των απαιτήσεων των γερμανικών αρχών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων, γερμανός υπήκοος, διαμένει στην Πορτογαλία για 16 χρόνια. Λαμβάνει
πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας στη Γερμανία και συμπληρωματική σύνταξη από το 
συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό σύστημα της Volkswagen. 

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι γερμανικές αρχές απαιτούν από αυτόν να διατηρεί κατοικία
στη Γερμανία προκειμένου να έχει δικαίωμα πρόσβασης στα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας 
της ΕΕ και στη συμπληρωματική σύνταξη. Όφειλε να προσκομίσει μια γερμανική σύμβαση
μίσθωσης για να λαμβάνει τη συμπληρωματική του σύνταξη από το συμπληρωματικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα της Volkswagen. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για αυτήν τη
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μεταχείριση.

Σύμφωνα με την αρχή της δυνατότητας εξαγωγής (ή άρση της ρήτρας κατοικίας), που είναι 
μία από τις γενικές αρχές του συντονισμού κοινωνικής ασφάλισης1, ο αναφέρων δικαιούται 
να λαμβάνει τη χρηματική παροχή κοινωνικής ασφάλισης στο κράτος μέλος στο οποίο 
μετακινείται. Ωστόσο, δεν υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής για όλες τις χρηματικές παροχές 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ για τον συντονισμό. Η αρχή της 
δυνατότητας εξαγωγής δεν επεκτείνεται στις ειδικές χρηματικές παροχές μη ανταποδοτικού 
χαρακτήρα. Οι εν λόγω παροχές μπορούν να καταβληθούν μόνο στην επικράτεια του κράτους
μέλους όπου διαμένει το πρόσωπο και σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους. Ορισμένες παροχές εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, και
ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής τους.

Δεν είναι σαφές για τις υπηρεσίες της Επιτροπής ποια κοινωνική παροχή λαμβάνει τελικά ο
αναφέρων στη Γερμανία, αν εμπίπτει στον κανονισμό για τον συντονισμό και πώς οι
διατάξεις του γερμανικού αστικού κώδικα μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητα εξαγωγής 
των εν λόγω παροχών στην Πορτογαλία.

Όσον αφορά το δεύτερο σημείο που άπτεται της συμπληρωματικής σύνταξης από τη
Volkswagen, το σύστημα του συντονισμού που προβλέπει ο κανονισμός 1408/71 αφορά 
μόνον τα εκ του νόμου προβλεπόμενα συνταξιοδοτικά συστήματα. Τα συμπληρωματικά
συνταξιοδοτικά συστήματα διέπονται από την οδηγία 98/49/EΚ του Συμβουλίου της 29ης
Ιουνίου 1998. Τα κράτη μέλη όφειλαν να ενσωματώσουν τις διατάξεις της συγκεκριμένης
οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των θεμελιωμένων 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων σε σύστημα συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης ενώ η μετακίνησή τους από το ένα κράτος μέλος στο άλλο δεν θα πρέπει να 
έχει κάποια αρνητική συνέπεια για το μέλος του συστήματος συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης.

Η Γερμανία ενημέρωσε τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι η οδηγία 98/49/EΚ έχει εφαρμοστεί
με τον πρώην νόμο για τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις (Altersvermögensgesetz – AvmG), 
που τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2001, και προσέθεσε την ακόλουθη διάταξη στον νόμο για τις 
επαγγελματικές συντάξεις2 που τώρα αναφέρει:

«Αν ένας/μία εργαζόμενος/η μετακινηθεί από τα εδαφικά όρια εφαρμογής του παρόντος
νόμου σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, τα δικαιώματά του/της θα είναι τα ίδια με τα 
δικαιώματα των ατόμων που, ύστερα από τη λήξη μιας σχέσης εργασίας, παραμένουν εντός 
των εδαφικών ορίων εφαρμογής του εν λόγω νόμου».

Δεδομένου ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση των εργαζομένων που μετακινούνται
στο εξωτερικό και εκείνων που παραμένουν στη Γερμανία στον τομέα των
συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση για τα 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, ΕΕ L
149 της 5.7.1971
2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), § 1b (1)(6)
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άτομα που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία (άρθρο 39 της Συνθήκης 
ΕΚ).

Αν το συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό σύστημα του αναφέροντος απαιτεί την προσκόμιση
μιας γερμανικής σύμβασης μίσθωσης ως προϋπόθεση για την πληρωμή, αυτό αντιβαίνει στην
εθνική νομοθεσία και οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνιστούν στον αναφέροντα να 
επικοινωνήσει με τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό που ρυθμίζει τα συμπληρωματικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα. Ο αναφέρων μπορεί επίσης να προσφύγει στα εργατικά
δικαστήρια για να εξασφαλίσει την επιβολή των δικαιωμάτων του. Η προσφυγή κατά του 
φορέα συνταξιοδοτικού συστήματος πρέπει να ασκηθεί ενώπιον των γενικών αστικών
δικαστηρίων.
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