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ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ
στην υπόθεση C-110/91 *

Ι — Πραγματικά περιστατικά και διαδικα
σία
1. II κανονιστική ρύθμιση και η νομολογία

Κατά το άρθρο 119 της Συνθήκης ΕΟΚ:

«Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει κατά τη
διάρκεια του πρώτου σταδίου και διατηρεί
εν συνεχεία την εφαρμογή της αρχής της
ισότητας των αμοιβών για όμοια εργασία
μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών.

Ως αμοιβή νοούνται, κατά την έννοια του
παρόντος άρθρου, οι συνήθεις βασικοί ή
ελάχιστοι μισθοί ή αποδοχές και όλα τα
άλλα οφέλη που παρέχονται άμεσα ή έμ
μεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργο
δότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσεως
εργασίας.

«Άρθρο 5

1. (...) η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως συ
νεπάγεται την εξάλειψη κάθε διάκρισης που
βασίζεται στο φύλο, είτε άμεσα είτε έμμεσα,
σε συσχετισμό ιδίως με την ύπαρξη γάμου ή
την εν γένει οικογενειακή κατάσταση.

2. (...)

Άρθρο 6

1. Μεταξύ των διατάξεων που αντιβαίνουν
προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης πρέπει
να περιληφθούν οι διατάξεις που βασίζο
νται στο φύλο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως
σε συσχετισμό με την ύπαρξη γάμου ή την
εν γένει οικογενειακή κατάσταση προκειμέ
νου: (...)

στ) να επιβάλουν διαφορετικά όρια ηλικίας
για τη συνταξιοδότηση(...).»
(...)
Η οδηγία 86/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
24ης Ιουλίου 1986, περί της εφαρμογής της
α
ΡΧήζ XÎ1S ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ
ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά
συστήματα κοινωνικής ασφαλίσεως (ΕΕ
L 225, σ. 40), προβλέπει στα άρθρα 5, 6 και
8, τα ακόλουθα:

Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα ώστε οι διατάξεις των επαγγελματι
κών συστημάτων οι οποίες αντιβαίνουν
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προς την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως να
αναθεωρηθούν το αργότερο έως την 1η
Ιανουαρίου 1993.
2. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί εμπόδιο
προκειμένου τα δικαιώματα και οι υποχρεώ
σεις, που συνδέονται με περίοδο υπαγωγής
σε επαγγελματικό σύστημα χρονικώς προγε
νέστερη της αναθεώρησης του συστήματος
αυτού, να εξακολουθούν να διέπονται από
τις διατάξεις του συστήματος που ίσχυε
πατά την περίοδο εκείνη.»
Με την απόφαση της 17ης Μαΐου 1990, στην
υπόθεση C-262/88, Barber (Συλλογή 1990, σ.
1-1889), το Δικαστήριο έκρινε (σκέψη 12) ότι
η έννοια της αμοιβής του δευτέρου εδαφίου
του άρθρου 119 περιλαμβάνει όλα τα οφέλη,
σε χρήμα και σε είδος, τωρινά ή μελλοντικά,
αρκεί να καταβάλλονται έστω και εμμέσως
από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω
της εργασίας του τελευταίου και ότι (σκέψη
37) η διάταξη αυτή εφαρμόζεται άμεσα σε
όλες τις μορφές διακρίσεως που μπορούν να
διαπιστωθούν με τη βοήθεια μόνο των κρι
τηρίων της όμοιας εργασίας και της ισό
τητας των αμοιβών που περιέχει η διάταξη
αυτή.
Από τις αρχές αυτές το Δικαστήριο συ
νήγαγε μεταξύ άλλων το συμπέρασμα ότι οι
συντάξεις λόγω συμπληρώσεως συντάξιμου
χρόνου που καταβάλλονται από συστήματα
συνταξιοδοτήσεως επαγγελματιών, τα οποία
χαρακτηρίζονται από το στοιχείο ότι είναι
αποτέλεσμα είτε διαβουλεύσεων μεταξύ των
κοινοτικών εταίρων είτε μονομερούς απο
φάσεως του εργοδότη, ότι χρηματοδοτού
νται είτε εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη
είτε από τον εργοδότη και τους εργαζομέ
νους, ενώ ο νόμος δέχεται ότι με τη συναί
νεση του μισθωτού μπορούν εν μέρει να
αντικαταστήσουν το νόμιμο σύστημα
(«contracted-out» συμβατικώς αποκλεισμένο)
και αφορούν μόνο τους εργαζομένους ορι
σμένων επιχειρήσεων συνιστούν πλεονεκτή
ματα που χορηγεί ο εργοδότης στον εργαζό
μενο λόγω της εργασίας του τελευταίου και
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κατά συνέπεια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του άρθρου 119 της Συνθήκης. Το
γεγονός ότι το ιδιωτικό σύστημα συνταξιο
δοτήσεως επαγγελματιών έχει τη μορφή
τραστ (ταμείου) και διοικείται από τους δια
χειριστές του ταμείου που είναι τυπικά ανε
ξάρτητοι έναντι του εργοδότη δεν θίγει την
ερμηνεία αυτή του άρθρου 119, δεδομένου
ότι το άρθρο αυτό αφορά επίσης τα πλεονε
κτήματα που καταβάλλει ο εργοδότης εμμέ
σως.
Στην υπόθεση εκείνη το Δικαστήριο κατέ
ληξε στην κρίση (παράγραφος 3 του διατα
κτικού) ότι:
«το άρθρο 119 της Συνθήκης παραβιάζεται
στην περίπτωση που ο άνδρας, ο οποίος
απολύεται για οικονομικούς
λόγους,
δικαιούται συντάξεως η οποία όμως του
καταβάλλεται στην κανονική ηλικία συντα
ξιοδοτήσεως, ενώ η γυναίκα, που τελεί υπό
τις ίδιες συνθήκες, δικαιούται άμεση σύν
ταξη λόγω συμπληρώσεως συνταξίμου
χρόνου υπηρεσίας και τούτο λόγω της
εφαρμογής μιας προϋποθέσεως ως προς την
ηλικία η οποία διαφέρει αναλόγως του
φύλου και αντιστοιχεί στη διαφορά που
προβλέπει το εθνικό εκ του νόμου σύστημα
για τη χορήγηση συντάξεως λόγω συμπλη
ρώσεως συνταξίμου χρόνου υπηρεσίας».
Πλην όμως θεώρησε (σκέψη 43) ότι:
«ενόψει των διατάξεων αυτών ευλόγως τα
κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι
έκριναν óu το άρθρο 119 δεν έχει εφαρμογή
στις συντάξεις που καταβάλλονται στο
πλαίσιο συμβατικώς αποκλεισθέντων συστη
μάτων και ότι στον τομέα αυτόν εξακολου
θούν να ισχύουν εξαιρέσεις από την αρχή
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών
εργαζομένων»,
και ότι (σκέψη 44):
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«(...) επιτακτικές ανάγκες ασφαλείας του
δικαίου επιβάλλουν να μην επανεξετάζονται
νομικές καταστάσεις που εξάντλησαν στο
παρελθόν τα αποτελέσματα τους, ενώ, σε
μια τέτοια περίπτωση, θα κινδύνευε να δια
ταραχθεί αναδρομικά η οικονομική ισορρο
πία πολλών συμβατικώς αποκλεισθέντων
συνταξιοδοτικών
συστημάτων.
Πρέπει
εντούτοις να προβλεφθεί εξαίρεση υπέρ των
προσώπων που εγκαίρως ανέλαβαν πρωτο
βουλίες προς διασφάλιση των δικαιωμάτων
τους. Πρέπει τέλος να διευκρινισθεί ότι
κανένας περιορισμός των αποτελεσμάτων
της ερμηνείας αυτής δεν μπορεί να γίνει
δεκτός όσον αφορά τη γένεση συνταξιοδοτι
κού διακιώματος μετά την έκδοση της
παρούσας απόφασης»,
για να αποφανθεί (παράγραφος 5 του δια
τακτικού) ότι:
«Το άμεσο αποτέλεσμα του άρθρου 119 της
Συνθήκης δεν μπορεί να προβληθεί για να
στηρίξει το αίτημα θεμελιώσεως δικαιώ
ματος συντάξεως αναδρομικώς, σε χρόνο
προγενέστερο της εκδόσεως της παρούσας
απόφασης, με εξαίρεση την περίπτωση που
οι εργαζόμενοι ή οι εξ αυτών έλκοντες
δικαιώματα, πριν από την ημερομηνία αυτή,
άσκησαν ένδικη προσφυγή ή υπέβαλαν ισο
δύναμη κατά το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο
ένσταση.»

2. Το ιστορικό της διαφοράς
Ο Moroni, που γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου
1948, εργάσθηκε στην εταιρία Collo GmbH
από 1ης Απριλίου 1968 μέχρι 31ης Αυγού
στου 1983 οπότε τερματίσθηκε η εργασιακή
του σχέση κατόπιν κοινής συμφωνίας.
Όταν προσέλαβε τον ενάγοντα, ο εργοδότης
του υποσχέθηκε να του χορηγήσει, με τη
συμπλήρωση ηλικίας συνταξιοδοτήσεως,
σύνταξη γήρατος (σύνταξη επιχειρήσεως)

στο πλαίσιο του ασφαλιστικού συστήματος
που ίσχυε στην επιχείρηση. Το σύστημα
αυτό πρόβλεπε óu οι άνδρες μισθωτοί λαμ
βάνουν την εν λόγω σύνταξη με τη συμπλή
ρωση του 65ου έτους της ηλικίας ενώ οι
γυναίκες μισθωτοί την λαμβάνουν με τη
συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

Ο νόμος «Gesetz zur Verbesserung der betrieb
lichen Altersversorgung» (περί βελτιώσεως
των συστημάτων ασφαλίσεως γήρατος επαγ
γελματιών) προβλέπει ρητά ότι υπό ορι
σμένες προϋποθέσεις ο εργαζόμενος έχει
δικαίωμα να λάβει σύνταξη από την επιχεί
ρηση σε περίπτωση που την εγκαταλείψει
πριν συμπληρώσει το όριο ηλικίας (η περί
πτωση του Moroni). Υπό τις συνθήκες αυτές
η σύνταξη μειώνεται βάσει της σχέσεως του
αριθμού των ετών επί τα οποία ο εργαζό
μενος εργάστηκε στην εναγομένη και του
αριθμού των ετών που του υπολείπονται
μέχρι την ηλικία συνταξιοδοτήσεως. Αν ο
εργαζόμενος επικαλεσθεί τα δικαιώματα
του για σύνταξη εκ του νόμου πριν από τη
συμπλήρωση της κανονικής ηλικίας συντα
ξιοδοτήσεως, δικαιούται επίσης να ζητήσει
να του καταβληθεί πρόωρα η σύνταξη που
δικαιούται από την επιχείρηση, η οποία και
μειώνεται αναλόγως. Αν ένας άνδρας εργα
ζόμενος ζητήσει σύνταξη από την επιχεί
ρηση σε ηλικία μεταξύ 60 και 65 ετών το αί
τημα του θεωρείται ως αίτημα πρόωρης
συνταξιοδότησης η δε σύνταξη μειώνεται,
ενώ οι γυναίκες εργαζόμενες λαμβάνουν εν
πάση περιπτώσει ολόκληρη τη σύνταξη τους
από την επιχείρηση με τη συμπλήρωση του
60ού έτους της ηλικίας.

Ο Moroni επικαλείται το άρθρο 119 της Συν
θήκης και ιχυρίζεται ότι θα αποκτήσει
δικαίωμα συντάξεως επιχειρήσεως μόλις
συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας, η
οποία σύνταξη θα μειωθεί μεν αλλά μόνο
αναλόγως των ετών από την παύση της
εργασίας του μέχρι τη συμπλήρωση της εν
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Δικαστηρίου της 17ης Μαΐου 1990,
(C-262/88, Barber κατά Guardian Royal
Exchange Assurance Group) ή πριν την
1η Ιανουαρίου 1993, που είναι η ημε
ρομηνία που αναφέρεται στο άρθρο
8, παράγραφος 1, της οδηγίας
86/378/ΕΟΚ, αποχώρησε ή θα απο
χωρήσει πρόωρα από την επιχείρηση
εργοδότη, αφού απέκτησε ή απο
κτήσει "απαράγραπτη" προσδοκία
συνταξιοδοτικού δικαιώματος,

λόγω ηλικίας και όχι του 65ου έτους της ηλι
κίας. Η εταιρία Collo GmbH φρονεί óu το
άρθρο 119 δεν έχει εφαρμογή και επικα
λείται το άρθρο 8, παράγραφος 2, της προπαρατεθείσας οδηγίας 86/378/ΕΟΚ.
Υπό τις συνθήκες αυτές το Arbeitsgericht
Bonn ανέστειλε τη διαδικασία και υπέβαλε
στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά
ερωτήματα:
«1) Λαμβανομένης υπόψη και της οδηγίας
86/378/ΕΟΚ, αντιβαίνει ήδη και σήμερα
προς το άρθρο 119 της Συνθήκης
ΕΟΚ ο συνταξιοδοτικός κανονισμός
επιχειρήσεως που έχει τη μορφή άμεσης
ασφάλισης και συμφωνά με τον οποίο ο
άνδρας εργαζόμενος δικαιούται συντά
ξεως από την επιχείρηση με τη συμπλή
ρωση του εξηκοστού πέμπτου έτους της
ηλικίας του, ενώ η γυναίκα εργαζομένη
δικαιούται συντάξεως με τη συμπλή
ρωση του εξηκοστού έτους της ηλικίας
της;
2) Σε περίπτωση καταφατικής απαντή
σεως: έχει η παράβαση αυτή ήδη σή
μερα τις έννομες συνέπειες που προ
βλέπει η οδηγία 86/378/ΕΟΚ για το έτος
1993; Μπορεί ο εργαζόμενος τον οποίο
αφορά ένας τέτοιος συνταξιοδοτικός
κανονισμός να αξιώσει σύνταξη από την
επιχείρηση ήδη με τη συμπλήρωση του
εξηκοστού έτους της ηλικίας του και
.πρέπει να καταβληθεί αμείωτη η σύν
ταξη από την επιχείρηση παρά το γεγο
νός óu ζητείται πρόωρα σε σχέση με
ό,τι οριζόταν στην άμεση ασφάλιση;
3) Στερείται ακόμη συνεπειών η ενδεχό
μενη παράβαση του άρθρου 119 της
Συνθήκης ΕΟΚ, έστω και λαμβανομένης
υπόψη της οδηγίας 86/378/ΕΟΚ,
α) όταν ο εργαζόμενος πριν την κοινο
ποίηση της οδηγίας 86/378/ΕΟΚ,
πριν την έκδοση της αποφάσεως του
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ή μόνο

β) όταν ο πρώην εργαζόμενος λαμβάνει
ήδη σύνταξη από την επιχείρηση
κατά μία από τις εναλλακτικές ανα
φερόμενες ημερομηνίες αναφοράς,

ή μόνο στο μέτρο

γ) που OL αξιώσεις συντάξεως από την
επιχείρηση έχουν ήδη ικανοποιηθεί
πριν από μία από τις εναλλακτικώς
αναφερόμενες ημερομηνίες αναφο
ράς, έτσι ώστε να προβληθεί και
αξίωση αυξήσεως όσον αφορά τις
μελλοντικές αξιώσεις συντάξεως,

ή

δ) εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια
να αποφανθούν επί του ζητήματος
των διαχρονικών αποτελεσμάτων του
άρθρου 119 της Συνθήκης ΕΟΚ εν
προκειμένω, ζήτημα το οποίο αφο
ρούν τα ανωτέρω εναλλακτικώς υπο
βαλλόμενα ερωτήματα;»
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3. Η διαδικασία ενώπιον τον Δικαστηρίου

για τους μεν, το 60ό για τις δε) καθώς και
έναν μηχανισμό αναλόγου μειώσεως των
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ανδρών
Η Διάταξη του Arbeitsgericht Bonn περιήλθε που ζητούν τη χορήγηση της εν λόγω συντά
στο Δικαστήριο στις 11 Απριλίου 1991.
ξεως με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της
ηλικίας, συνιστά πρόδηλη παράβαση του
άρθρου 119 της Συνθήκης το οποίο απαγο
Σύμφωνα με το άρθρο 20, δεύτερο εδάφιο
ρεύει κάθε διάκριση στον τομέα των αμοιτου Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του
'βών. Λόγω της παραβάσεως αυτής δεν έχει
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
εφαρμογή η οδηγία 86/378/ΕΟΚ.
γραπτές παρατηρήσεις κατέθεσαν: ο Michael
Moroni, εκπροσωπούμενος από τον Μ. Hohl
feld, δικηγόρο Βόννης· η εταιρία Collo
GmbH, εκπροσωπούμενη από την υπηρεσία Αναφορικά με το ερώτημα 3 α, ο Moroni
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber υποστηρίζει óu η παράβαση του άρθρου
verbände· η Γερμανική Κυβέρνηση, εκπρο 119 δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες
σωπούμενη από τον Ε. Röder, Ministerialrat ούτε για το παρόν ούτε για το μέλλον, δεδο
στο ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας- μένου ότι η διάταξη αυτή παράγει αποτελέ
η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, σματα από τότε που υπάρχει. Το γεγονός
εκπροσωπούμενη από την R. Caudwell, του ότι ο εργαζόμενος αποχώρησε πρόωρα από
Treasury Solicitor's Department και από τον S. την επιχείρηση και απλώς απέκτησε απαρά
Richards, barrister- η Ολλανδική Κυβέρνηση, γραπτα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν
εκπροσωπούμενη από τον Β. R. Bot, γενικό ασκεί επιρροή όπως ούτε το γεγονός ότι ο
γραμματέα στο Υπουργείο Εξωτερικών· η εργαζόμενος αυτός αποχώρησε από την επι
Ιρλανδική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη χείρηση πριν από τη δημοσίευση της οδη
από τον L. J. Dockcry, Chief State Solicitor- γίας 86/378/ΕΟΚ.
και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των, εκπροσωπούμενη από την Κ. Banks και
τον Μ. Β. Jansen, μέλη της Νομικής Υπηρε
2. Κατά την επιχείρηση Collo GmbH, η από
σίας.
φαση Barber δημιούργησε μεγάλη αβεβαιό
τητα για τα συστήματα ασφαλίσεως επαγ
Κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή και γελματιών. Πράγματι η απόφαση αυτή δεν
μετά από ακρόαση του γενικού εισαγγελέα έλαβε επαρκώς υπόψη τις απαιτήσεις της
το Δικαστήριο αποφάσισε να προχωρήσει κοινωνικής πολιτικής που υπαγορεύουν τις
στην προφορική διαδικασία χωρίς προηγού ρυθμίσεις όπως οι εν προκειμένω, που προ
βλέπουν, όπως και αυτές που διέπουν τις εκ
μενη διεξαγωγή αποδείξεων.
του νόμου συντάξεις, διαφορετικά όρια ηλι
κίας για τη χορήγηση συντάξεων επιχειρή
σεως στους άνδρες και στις γυναίκες και
II — Περίληψη των γραπτών παρατηρή συνεπάγονται κατά τούτο διάκριση εις
βάρος των ανδρών στον μηχανισμό χορηγή
σεων που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο
σεως των συντάξεων αυτών. Η δυσμενής
αυτή διάκριση είναι αναπόφευκτη και
1. Ο Moroni φρονεί ότι η ρύθμιση που διέπει παρόλ' αυτά παράνομη κατά τη λογική της
το επίδικο σύστημα συνταξιοδοτήσεως, προ αποφάσεως Barber. Η αντίφαση αυτή προ
βλέποντας διαφορετική ηλικία μεταξύ κύπτει από το γεγονός ότι το Δικαστήριο
ανδρών και γυναικών για τη χορήγηση της εξετάζει με αυστηρότερα κριτήρια το ζή
συντάξεως από την επιχείρηση (το 65ο έτος τημα της ουσιαστικής δικαιολογήσεως των
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διατάξεων που προβλέπουν διαφοροποίηση
όταν πρόκειται για επαγγελματικά συστή
ματα παρά όταν πρόκειται για εκ του νόμου
συστήματα συνταξιοδοτήσεως.

Η εταιρία Collo GmbH υπογραμμίζει ότι η
ίδια η κοινοτική ρύθμιση διείδε αυτή την
αναπόφευκτη σχέση μεταξύ της συνταξιοδο
τήσεως εκ του νόμου και της επικουρικής
συνταξιοδοτήσεως, προβλέποντας προοδευ
τική και παράλληλη εφαρμογή της αρχής
της ίσης μεταχειρίσεως (βλ. προπαρατεθείσα
οδηγία 86/378/ΕΟΚ). Θα ήταν δε πολύ ανη
συχητικό από πλευράς κοινωνικής πολιτικής
xaL προστασίας της δικαιολογημένης εμπι
στοσύνης, αν μια απόφαση του Δικαστηρίου
αντιπαρερχόταν τις διατάξεις μιας οδηγίας
μέσω της ερμηνείας του άρθρυ 119.

Εξετάζοντας στη συνέχεια το ζήτημα του
διαχρονικού περιορισμού των αποτελε
σμάτων της αποφάσεως Barber, η εταιρία
Collo GmbH υποστηρίζει ότι κακώς το Δικα
στήριο δεν αναγνώρισε στο παράγωγο κοι
νοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα στην οδηγία
86/378/ΕΟΚ μεγαλύτερη σημασία από αυτήν
που της αναγνώρισε ως στοιχείου που
δικαιολογεί τον εν λόγω περιορισμό. Πράγ
ματι, τα επαγγελματικά ασφαλιστικά συστή
ματα στηρίζονται σε μακροπρόθεσμες οικο
νομικές προβλέψεις που δεν μπορούν καθ'
οδόν να υφίστανται μεταβολές λόγω της
νομολογίας, χωρίς να κινδυνεύει η επιβίωση
τους. Κατά την εταιρία Collo GmbH αν θέ
λομε να εισαγάγομε εκ των υστέρων ενιαίο
όριο ηλικίας θα πρέπει να λάβομε υπόψη,
με μεταβατικές διατάξεις, την προστασία
της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και την
αρχή της αναλογικότητας. Το γεγονός ότι τα
επαγγελματικά συστήματα ασφαλίσεως
έχουν εκούσιο χαρακτήρα είναι ένα στοιχείο
το οποίο δεν θα πρέπει να παραβλέψει η
νομολογία που θα τα διαρρυθμίσει.
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3. Η Γερμανική Κυβέρνηση προτείνει αρνη
τική απάντηση στο πρώτο προδικαστικό
ερώτημα.

Αφού παρατηρεί ότι η αρμοδιότητα στον
τομέα της κοινωνικής πολιτικής εξακολου
θεί καταρχήν να ανήκει στα κράτη μέλη, η
Γερμανική Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα
κριτήρια εκτιμήσεως των διαφορετικών
προϋποθέσεων ηλικίας που διατύπωσε το
Δικαστήριο με την απόφαση Barber δεν μπο
ρούν να μεταφερθούν στα γερμανικά συστή
ματα ασφαλίσεως γήρατος επαγγελματιών.
Συγκεκριμένα, τα συστήματα αυτά, αντίθετα
με το επίδικο στην υπόθεση Barber βρετα
νικό ιδιωτικό επαγγελματικό σύστημα, δεν
αντικαθιστούν σχεδόν εξ ολοκλήρου την εκ
του νόμου κοινωνική κάλυψη (contracted-out
scheme), αλλά συμπληρώνουν τις συντάξεις
της κοινωνικής ασφαλίσεως με τις οποίες
και συνδέονται άμεσα. Αυτό εξηγεί για ποιο
λόγο τα επαγγελματικά συστήματα έχουν
την ίδια δομή με το εκ του νόμου σύστημα
μεταξύ άλλων ως προς το ότι προβλέπουν
διαφορετική ηλικία συνταξιοδοτήσεως για
τους άνδρες και για τις γυναίκες. Εξάλλου
τα επαγγελματικά συστήματα προνοίας στη
Γερμανία εφαρμόζονται μεν επί βάσεως
ιδιωτικού δικαίου πλην όμως το νομικό
πλαίσιο έχει καθορισθεί διά νόμου ο οποίος
θεσπίζει σειρά ελαχίστων προϋποθέσεων για
τη χορήγηση της συντάξεως, πράγμα που
δείχνει ότι η επαγγελματική σύνταξη δεν
αποτελεί μόνο αμοιβή για την πραγματο
ποιηθείσα εργασία αλλά και πρόνοια, επο
μένως δε είναι διαρθρωτικά προσαρμοσμένη
προς την εκ του νόμου ασφάλιση γήρατος.

Σε τελική ανάλυση πρόκειται για ένα κοινω
νικό σύστημα που δεν μπορεί να εξετασθεί
με γνώμονα την έννοια της αμοιβής του άρ
θρου 119 της Συνθήκης ΕΟΚ.
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Κατά τη Γερμανική Κυβέρνηση, δεν συν
τρέχει ούτε παράβαση του παράγωγου κοι
νοτικού δικαίου και συγκεκριμένα της προπαρατεθείσας οδηγίας 86/378/ΕΟΚ, την
οποία μνημονεύει το εθνικό δικαστήριο.
Πράγματι αφενός η προθεσμία για την εκτέ
λεση της οδηγίας παρέρχεται την 1η
Ιανουαρίου 1993· αφετέρου η οδηγία απο
κλείει (άρθρο 8, παράγραφος 2) την ανα
δρομική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων
και (άρθρο 9) παρέχει στα κράτη μέλη την
ευχέρεια να αναβάλουν την υποχρεωτική
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως
είτε μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η
ίση μεταχείριση θα επιτευχθεί στα εκ του
νόμου συστήματα, είτε το αργότερο μέχρις
ότου η εφαρμογή της επιβληθεί με οδηγία.
Αναφορικά με το δεύτερο προδικαστικό
ερώτημα, η Γερμανική Κυβέρνηση φρονεί
ότι ακόμη και αν το Δικαστήριο κρίνει ότι
έχει εφαρμογή το άρθρο 119 σε ένα επαγ
γελματικό σύστημα όπως το επίδικο εν προ
κειμένω, στο οποίο τα διαφορετικά όρια ηλι
κίας εξηγούνται από τη στενή αμοιβαία
διείσδυση με το εκ του νόμου σύστημα, τα
έννομα αποτελέσματα που προβλέπει η οδη
γία 86/378/ΕΟΚ δεν θα παραχθούν ακόμη
στην υπό κρίση υπόθεση για τους προεκτεθέντες λόγους.
Εξάλλου η απόφαση Barber δημιούργησε
μεγάλη αβεβαιότητα για την οποία μαρτυρεί
η άποψη της Επιτροπής ότι δηλαδή η από
φαση αυτή του Δικαστηρίου εξουδετέρωσε
το κύρος διαφόρων διατάξεων της οδηγίας
δεδομένου ότι απαγορεύθηκαν γενικώς οι
διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στα
επαγγελματικά
συστήματα
κοινωνικής
ασφαλίσεως. Όπως όμως παρατηρεί η Γερ
μανική Κυβέρνηση, η οδηγία 86/378/ΕΟΚ
ούτε ακυρώθηκε ρητά από το Δικαστήριο
ούτε καταργήθηκε ή τροποποιήθηκε από το
Συμβούλιο· αυτό επέτρεψε στους εργοδότες
να θεωρούν ευλόγως ότι οι διαφορετικές
προϋποθέσεις ηλικίας είναι προς το παρόν
νόμιμες.

Αν εντούτοις το Δικαστήριο κρίνει ότι ο κοι
νοτικός νομοθέτης δεν σεβάστηκε τη Συν
θήκη οφείλει να τον διατάξει να καλύψει
την έλλειψη νομιμότητας, ο δε νομοθέτης
είναι ελεύθερος να ασκήσει τις αναγκαίες
προς τούτο πολιτικές επιλογές λαμβάνοντας
υπόψη την οικονομική ισορροπία που θα
κινδύνευε σοβαρά αν διαταρασσόταν εκ
θεμελίων το σύστημα που αποτελούν τα εκ
του νόμου και τα επικουρικά ταμεία ασφα
λίσεως. Υπό τις συνθήκες αυτές, το να λαμ
βάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της
αποφάσεως Barber οι οικονομικές και χρη
ματοδοτικές συνέπειες για τα κράτη μέλη
δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα των τελευταίων
και καθήκον της Επιτροπής αλλά είναι, επι
πλέον, προς το συμφέρον του Δικαστηρίου.
Πράγματι, αν δεν ελάμβανε υπόι|ιη τις χρη
ματοδοτικές και οικονομικές συνέπειες της
ερμηνείας των αποφάσεων του αυτό θα
έπληττε το κύρος του διότι οι αποφάσεις
του θα γίνονταν δεκτές με κάποια δυσκολία.

Τέλος, όσον αφορά τις διάφορες πτυχές του
τρίτου ερωτήματος, η Γερμανική Κυβέρνηση
υποστηρίζει (ερώτημα 3 δ) ότι η ανάγκη της
ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής του κοινο
τικού δικαίου υπαγορεύει να μην υπάγεται
στην εκτίμηση των εθνικών δικαστηρίων το
ζήτημα των διαχρονικών αποτελεσμάτων
των τροποποιήσεων που προκύπτουν από
το άρθρο 119.

Όσον αφορά την ερμηνεία του περιορισμού
των διαχρονικών αποτελεσμάτων της απο
φάσεως Barber, η Γερμανική Κυβέρνηση
υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή δεν θίγει
τις περιόδους που είχαν συμπληρωθεί μέχρι
τις 17 Μαΐου 1990. Το αναδρομικό αποτέ
λεσμα σε θέματα συνταξιοδοτήσεως και
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ήδη κεκτη
μένων πριν από την ημερομηνία αυτή θα
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ισοδυναμούσε με επέμβαση σε ήδη γεννηθείσες σχέσεις. Αυτό θα υποχρέωνε τον
εργοδότη να λάβει νέα μέτρα όσον αφορά
περιόδους που ανατρέχουν ενδεχομένως σε
πολλές δεκαετίες πράγμα που θα μπορούσε
να προκαλέσει οικονομική καταστροφή σε
πολλές περιπτώσεις.
Στην υπό κρίση υπόθεση, αφού ο Moroni
εργάστηκε στην Collo GmbH από 1ης Απρι
λίου 1968 μέχρι 31ης Αυγούστου 1983, η επί
δικη περίοδος επαγγελματικής δραστηριό
τητας
και
επομένως
η
απόκτηση
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων είναι προγε
νέστερες τόσο της ημερομηνίας εκδόσεως
της αποφάσεως Barber όσο και των δύο
άλλων ημερομηνιών που μνημονεύει το προ
δικαστικό ερώτημα (δημοσίευση της οδηγίας
86/378/ΕΟΚ και προθεσμία για την εφαρ
μογή της).
4. Η Ολλανδική Κυβέρνηση παρατηρεί ότι
το πρώτο προδικαστικό ερώτημα είναι στην
ουσία το αν και κατά πόσο μπορεί να γίνει
λόγος εν προκειμένω για «αμοιβή» κατά την
έννοια του άρθρου 119 της Συνθήκης ΕΟΚ
και, σε περίπτωση καταφατικής απαντή
σεως, αν η επίδικη διαφοροποίηση μπορεί
να θεωρηθεί ως παράβαση της απαγορεύ
σεως των διακρίσεων που προβλέπει η διά
ταξη αυτή.
Όσον αφορά το πρώτο σημείο, η Ολλανδική
Κυβέρνηση συμπεραίνει με βάση τα κρι
τήρια που έχει διατυπώσει η νομολογία του
Δικαστηρίου επί του θέματος αυτού, óu η
υποχρέωση που αναλαμβάνει άμεσα και
εκουσίως ο εργοδότης να καταβάλλει σύν
ταξη σε συγκεκριμένο εργαζόμενο εμπίπτει
μεν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 119,
πλην όμως τα συμπληρωματικά συστήματα
συνταξιοδοτήσεως, η εφαρμογή των οποίων
πηγάζει αποκλειστικά από υποχρέωση εκ
του νόμου και επί των οποίων ο εν λόγω
εργοδότης δεν μπορεί να ασκήσει σχεδόν
καμιά επιρροή, βρίσκονται καταρχήν εκτός
του πεδίου εφαρμογής του άρθρου αυτού.
Το εθνικό δικαστήριο είναι αυτό που
οφείλει να επιλύσει ένα τέτοιο ζήτημα.
Ι - 6600

Αναφορικά με το ζήτημα αν οι διαφορο
ποιήσεις ως προς την ηλικία όπως η επίδικη
προσκρούουν στο άρθρο 119 της Συνθήκης,
η Ολλανδική Κυβέρνηση φρονεί ότι η απά
ντηση είναι μάλλον αρνητική δεδομένου ότι
αυτές ανάγονται σε μια διαφορά την οποία
επιτρέπει η οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβου
λίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της
προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης
μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών
σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως (ΕΕ ειδ.
έκδ. 05/003, σ. 160), όσον αφορά ης ηλικίες
συνταξιοδοτήσεως που προβλέπουν τα εκ
του νόμου συστήματα κοινωνικής ασφαλί
σεως, τα οποία ακριβώς σκοπούν να συμ
πληρώσουν τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά
συστήματα. Οι αφορώσες τις γυναίκες θεω
ρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα που υπαγό
ρευσαν τον καθορισμό από τον νόμο διαφο
ρετικού
ορίου
ηλικίας
για
τη
συνταξιοδότηση ισχύουν και στον τομέα
των επικουρικών συντάξεων.

Όσον αφορά το δεύτερο και το τρίτο ερώ
τημα, που στην ουσία θέτουν το ζήτημα της
διαχρονικής εφαρμογής του άρθρου 119, η
Ολλανδική Κυβέρνηση ζητεί επίμονα, για
την περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι
έχει εφαρμογή εν προκειμένω η διάταξη
αυτή, να περιορισθεί το άμεσο αποτέλεσμα
της ώστε να μη μπορεί να προβληθεί ανα
δρομικά παρά μόνο μετά την ημερομηνία
της εκδοθησομένης αποφάσεως ή τουλάχι
στον μόνο μετά τις 17 Μαΐου 1990, οπότε
εκδόθηκε η απόφαση Barber.

Συγκεκριμένα η Ολλανδική Κυβέρνηση
φρονεί ότι εν προκειμένω ισχύουν πλήρως
όλες οι θεωρήσεις που οδήγησαν το Δικα
στήριο να περιορίσει χρονικά το άμεσο απο
τέλεσμα του άρθρου 119 με παλαιότερες
αποφάσεις. Η τουλάχιστον διφορούμενη
κατάσταση που δημιουργήθηκε, όπως στην
υπόθεση Barber, από την ισχύουσα κοινο
τική ρύθμιση δεδομένου ότι ο κοινοτικός
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νομοθέτης πίστευε προφανώς ότι το άρθρο
119 δεν έχει εφαρμογή στα επικουρικά
ασφαλιστικά συστήματα yĽ αυτό και πρό
βλεψε προοδευτική εφαρμογή της αρχής της
ισότητας, ώθησε τους εργοδότες να καταρτί
σουν τα επικουρικά συνταξιοδοτικά συστή
ματα καλόπιστα βάσει ορισμένων παραμέ
τρων.
Το χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών
που χρηματοδοτούνται κατά κανόνα σύμ
φωνα με τις αρχές ης κεφαλαιοποιήσεως
είναι ότι, λόγω της υπαγωγής του σε κάποιο
συνταξιοδοτικό σύστημα, ο εργαζόμενος
αποκτά επί ορισμένη περίοδο δικαιώματα
με το περιεχόμενο που τους αναγνωρίζει τη
δεδομένη στιγμή το σύστημα. Ως αμοιβή
κατά την έννοια του άρθρου 119 πρέπει να
θεωρηθούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα
που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εκτε
λέσεως της συμβάσεως εργασίας και όχι η
σύνταξη που καταβάλλεται την κατάλληλη
στιγμή εις εκτέλεση αυτών των δικαιωμά
των. Επομένως, η ισότητα ως προς τις αμοι
βές, στον τομέα των συντάξεων, είναι η ισό
τητα ως προς τη συγκρότηση των
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
II γέννεση των συνταξιοδοτικών δικαιω
μάτων επέρχεται στο πλαίσιο του συστή
ματος συνταξιοδοτήσεως στο οποίο υπά
γεται ο εργαζόμενος και εφόσον χρόνο
διαρκεί η υπαγωγή αυτή. Η αρχή της ασφά
λειας του δικαίου απαιτεί, αφενός να έχει ο
εργαζόμενος τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώ
ματα που απέκτησε σύμφωνα με τους ισχύο
ντες κατά το διάστημα της υπαγωγής του
όρους — τους οποίους καθόριζε το οικείο
σύστημα — παραμένουν κεκτημένα και δεν
επηρεάζονται από μεταγενέστερες προσαρ
μογές του συστήματος. Αφετέρου, η αρχή
της ασφάλειας του δικαίου καλύπτει επίσης
και εκείνον ο οποίος οφείλει να εκπληρώσει
στον κατάλληλο χρόνο την υποχρέωση που
ανέλαβε, να καταβάλει δηλαδή σύνταξη ή
να εκκαθαρίσει τα κεκτημένα δικαιώματα
(εργοδότης ή διαχειριστής του ταμείου συ
ντάξεων). Τόσο κατά τον καθορισμό του

ποσού της εισφοράς που καταβάλλει ο
εργοδότης όσο και κατά τη συγκρότηση των
οικονομικών
αποθεμάτων
λαμβάνεται
υπόψη το γεγονός ότι η έκταση της αναλη
φθείσας υποχρέωσης και επομένως το επί
πεδο της καλύψεως αντιστοιχεί στο μέγεθος
των αποκτηθέντων δικαιωμάτων. Αν επο
μένως η έκταση της υποχρεώσεως αυτής
αποδειχθεί εκ των υστέρων πολύ μεγαλύ
τερη από αυτή που είχε ευλόγως θεωρηθεί
κατά το στάδιο της χρηματοδοτήσεως βάσει
του ισχύοντος τότε κοινοτικού δικαίου, θα
προκύψει κατάσταση ασυμβίβαστη προς την
αρχή της ασφάλειας του δικαίου.
Από τις σκέ\()εις αυτές προκύπτει ότι ο
περιορισμός των διαχρονικών αποτελε
σμάτων της αποφάσεως Barber πρέπει να
νοηθεί ή της εκδοθησομένης αποφάσεως να
τεθεί ώστε να μην είναι δυνατόν να επανε
ξετασθούν περίοδοι κεφαλαιοποιήσεως προ
γενέστερες της ημερομηνίας εκδόσεως της
μιας ή της άλλης αποφάσεως, διότι διαφορε
τικά θα διαταραχθεί αναδρομικά η οικονο
μική ισορροπία των συστημάτων συνταξιο
δοτήσεως,
ενδεχομένως
με
σοβαρές
συνέπειες για ολόκληρη την οικονομία των
συγκεκριμένων χωρών. Στο σημείο αυτό η
Ολλανδική Κυβέρνηση κάνει λόγο για εκτι
μήσεις των συνταξιοδοτικών φορέων κατά
τις οποίες, αν γίνει δεκτή μια ερμηνεία δια
φορετική από την προτεινομένη, η πρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση για τις Κάτω Χώρες
θα είναι της τάξεως των 2,4 δισεκατομμυ
ρίων φιορινιών ετησίως καθώς και εφάπαξ
οικονομική επιβάρυνση της τάξεως των
120 δισεκατομμυρίων φιορινίων.
5. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
προτείνει καταφατική απάντηση στο πρώτο
ερώτημα υπό την επιφύλαξη του περιορι
σμού των διαχρονικών αποτελεσμάτων της
αποφάσεως Barber, διότι από την απόφαση
αυτή προκύπτει σαφώς ότι ο καθορισμός
διαφορετικού ορίου ηλικίας αναλόγως του
φύλου για τις συντάξεις που καταβάλλονται
στο πλαίσιο επαγγελματικών συστημάτων
συνταξιοδοτήσεως
αντιβαίνει στο άρΙ-6601
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θρο 119. Το συμπέρασμα αυτό στηρίζεται
στο στοιχείο ότι καίτοι η απόφαση αφορά
μόνον τα συμβατικώς αποκλεισθέντα συστή
ματα, ο συλλογισμός είναι γενικής ισχύος.
Όσο για τη συσχέτιση για την οποία διερω
τάται το εθνικό δικαστήριο μεταξύ του εν
λόγω άρθρου και της οδηγίας 86/378/ΕΟΚ,
η προαναφερθείσα Κυβέρνηση φρονεί óu οι
διατάξεις της οδηγίας υποχωρούν μπροστά
στο άμεσο αποτέλεσμα του άρθρου 119.
Κατά την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασι
λείου ένα ουσιώδες πρόβλημα στην υπό
κρίση υπόθεση είναι το πώς πρέπει να ερμη
νευθεί ο περιορισμός των διαχρονικών απο
τελεσμάτων της αποφάσεως Barber.
Η Βρετανική Κυβέρνηση υποστηρίζει συ
ναφώς ότι η παράγραφος 5 του διατακτικού
της αποφάσεως αυτής εξεταζόμενη σε συν
δυασμό με τις σκέψεις 43 και 44 σημαίνει ότι
μπορεί να γίνει επίκληση του αμέσου αποτε
λέσματος του άρθρου 119 για συντάξεις που
αφορούν περιόδους δραστηριότητας μετα
γενέστερες της αποφάσεως αυτής αλλ' όχι
προγενέστερες.
Η ερμηνεία αυτή στηρίζεται συγχρόνως στη
διεξοδική εξέταση του ίδιου του διατακτι
κού (α), στο αντίστοιχο σκεπτικό (β) καθώς
και στο γεγονός ότι άλλες, εναλλακτικές
ερμηνείες δεν είναι ικανοποιητικές (γ).
α) Όσον αφορά το διατακτικό, η Βρετανική
Κυβέρνηση υπογραμμίζει όη ο μόνος λόγος
για τον οποίο το άρθρο 119 εφαρμόζεται
στις συντάξεις είναι ότι το Δικαστήριο
έκρινε ότι η σύνταξη αποτελεί μορφή αμοι
βής παρά το ότι είναι ετεροχρονισμένη. Η
σύνταξη όμως είναι αμοιβή που αποκτήθηκε
μέσω της περιόδου εργασίας του εργαζο
μένου στην υπηρεσία του εργοδότη. Κάθε
περίοδος δραστηριότητας που γεννά
δικαίωμα συντάξεως — κάθε «περίοδος
αμοιβής» — παρέχει στον εργαζόμενο
δικαίωμα συντάξεως· στην περίπτωση των
συστημάτων που χρηματοδοτούνται με εισ
φορές, OL εισφορές καταβάλλονται σε σχέση
με κάθε μια από αυτές τις περιόδους αμοι
Ι - 6602

βής. Έτσι η περίοδος δραστηριότητας και
ενδεχομένως OL αντίστοιχες εισφορές γεν
νούν τα δικαιώματα του εργαζομένου και
τις υποχρεώσεις του εργοδότη (και/ή του
ταμείου συντάξεων), ενώ λίγο ενδιαφέρει το
ότι η πραγματική καταβολή της συντέξεως
αναβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση ηλικίας
συνταξιοδοτήσεως.
Υπό τις συνθήκες αυτές, συνάγεται ευλόγως
το συμπέρασμα ότι όταν το Δικαστήριο
έκρινε με την απόφαση Barber ότι επιτακτι
κές ανάγκες ασφάλειας του δικαίου επιβάλ
λουν να μην επανεξετάζονται «νομικές
καταστάσεις που εξάντλησαν στο παρελθόν
τα αποτελέσματα τους» διότι στην περί
πτωση αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί ανα
δρομικά η οικονομική ισορροπία των συντα
ξιοδοτικών συστημάτων, αναφερόταν σε
περιπτώσεις στις οποίες το δικαίωμα συντά
ξεως είχε ήδη αποκτηθεί μέσω δραστηριό
τητας προγενέστερης της αποφάσεως Barber.
Η άποψη αυτή συμφωνεί και με την κρίση
ότι κανένας περιορισμός του αμέσου αποτε
λέσματος του άρθρου 119 δεν μπορεί να
γίνει δεκτός «όσον αφορά τη γένεση συντα
ξιοδοτικού δικαιώματος μετά την έκδοση
της παρούσας απόφασης» (σκέψη 44).
Στην περίπτωση των προγενεστέρων της
εκδόσεως της αποφάσεως περιόδων απα
σχολήσεως, οι εργοδότες όπως και οι εργα
ζόμενοι βασίμως ενήργησαν με βάση το
στοιχείο ότι επιτρέπονταν διαφορετικές
προϋποθέσεις ηλικίας. Για όλες αυτές τις
περιόδους απασχολήσεως ανελήφθη η υπο
χρέωση και έγινε ο προγραμματισμός της
καταβολής συντάξεων, καταβλήθηκαν ει
σφορές με βάση μια ηλικία συνταξιοδοτή
σεως διαφορετική για τους άνδρες και για
τις γυναίκες. Το δικαίωμα συντάξεως απο
κτήθηκε με αυτή τη βάση· η οικονομική
ισορροπία των υπαρχόντων συστημάτων
συνταξιοδοτήσεως επιτεύχθηκε μ' αυτή τη
βάση. Μόνο για τις περιόδους απασχολή
σεως τις μεταγενέστερες της αποφάσεως
Barber, οι εργοδότες θεωρούνται ότι γνωρί
ζουν, υπό το φως της αποφάσεως αυτής, ότι
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ο προγραμματισμός των συντάξεων και των
εισφορών έπρεπε να έχει γίνει με βάση την
ίδια ηλικία συνταξιοδοτήσεως.
Το συμπέρασμα αυτό επιρρωννύεται από
την απόφαση 8ης Απριλίου 1976, 43/75,
Defrenne (Συλλογή τόμος 1976, σ. 175), με
την οποία το Δικαστήριο περιόρισε για
πρώτη φορά τα διαχρονικά αποτελέσματα
της αφοφάσεως ακριβώς στο πεδίο εφαρμο
γής του άρθρου 119. Δεδομένου ότι με την
απόφαση εκείνη, στην οποία εξάλλου παρα
πέμπει ρητά η απόφαση Barber, το Δικα
στήριο περιόρισε τα διαχρονικά αποτελέ
σματα της κατά την έννοια ότι δεν μπορεί
να γίνει επίκληση του αμέσου αποτελέ
σματος του άρθρου 119 προς στήριξη «διεκ
δικήσεων σχετικά με αμοιβές αναγόμενες σε
περιόδους προγενέστερες της ημερομηνίας
της παρούσας απόφασης», πρέπει να θεω
ρηθεί ότι το Δικαστήριο, με την απόφαση
Barber, εφάρμοσε στη συγκεκριμένη μορφή
αμοιβής που ήταν επίδικη στην υπόθεση
εκείνη, τη γενική θεώρηση που είχε υιοθε
τήσει με την απόφαση Defrenne όσον αφορά
τις αμοιβές. Στην περίπτωση των συντάξεων
όμως το φυσικό και πρόδηλο ισοδύναμο
των εν λόγω «διεκδικήσεων» είναι αυτές
που αφορούν συντάξεις για περιόδους απα
σχολήσεως προγενέστερες της ημερομηνίας
εκδόσεως της αποφάσεως.

β) Αναφορικά με την αιτιολόγηση του δια
τακτικού, η Βρετανική Κυβέρνηση παρατη
ρεί ότι ο λόγος που υπαγόρευσε τον περιο
ρισμό των διαχρονικών αποτελεσμάτων της
αποφάσεως Barber ήταν η επιθυμία του
Δικαστηρίου να αποφευχθεί η αναδρομική
διατάραξη της οικονομικής ισορροπίας των
συνταξιοδοτικών συστημάτων σε μια
περίοδο όπου οι ενδιαφερόμενοι βασίμως
στηρίχθηκαν στις προπαρατεΟείσες οδηγίες
79/7/ΕΟΚ και 86/378/ΕΟΚ, οι οποίες επιτρέ
πουν παρεκκλίσεις από την αρχή της ίσης
μεταχείρισης. Λόγω της καταστάσεως αυτής
την οποία διαπίστωσε το Δικαστήριο, πριν

από την απόφαση Barber και με πρόδηλη
την καλή πίστη, η χρηματοδότηση των επαγ
γελματικών συστημάτων ασφαλίσεως και ο
καθορισμός του επιπέδου των παροχών που
θα χορηγούσαν γινόταν με βάση τη σκέιμη
ότι επιτρέπονταν ακόμα OL ανισότητες OL
οφειλόμενες στις διαφορετικές προϋπο
θέσεις ηλικίας. Θα ήταν επομένως άδικο
έναντι των εργοδοτών και αντίθετο προς
την αρχή της ασφάλειας του δικαίου να
εξουδετερωθεί αυτή η βάση της χρηματοδο
τήσεως για την προ της αποφάσεως Barber
περίοδο.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα επιτυγχα
νόταν ο σκοπός που διατύπωσε το Δικαστή
ριο, να μη διαταραχθεί δηλαδή αναδρομικά
η οικονομική ισορροπία των ταμείων συντα
ξιοδοτήσεως διότι θα ήταν αβάστακτες OL
οικονομικές συνέπειες. Πράγματι, δεδο
μένου ότι τα ταμείο συνταξιοδοτήσεως χρη
ματοδοτήθηκαν για να αντιμετωπίσουν
οικονομικά βάρη που υπολογίστηκαν βάσει
των ισχυουσών στο πλαίσιο των συστη
μάτων προϋποθέσεων ηλικίας, δεν θα είχαν
τους πόρους να αντιμετωπίσουν τα αυξη
μένα οικονομικά βάρη που θα συνεπαγόταν
η αναδρομική εφαρμογή των ιδίων προϋπο
θέσεων ηλικίας για τους άνδρες και για τις
γυναίκες.

γ) Το μέγεθος του πιθανού χρηματικού
ελλείμματος σε περίπτωση εξισώσεως των
συντάξεων για περιόδους δραστηριότητας
προγενέστερες της αποφάσεως Barber δια
μορφώνεται σε σχέση με τις δύο κύριες
εναλλακτικές ερμηνείες που προβλήθηκαν
όσον αφορά τη συνέπεια του περιορισμού
από το Δικαστήριο των διαχρονικών αποτε
λεσμάτων της αποφάσεως Barber, ως εξής:
•— μπορεί να ληφθεί ως βάση το άμεσο
αποτέλεσμα του άρθρου 119 για όλες τις
πληρωμές συντάξεων τις μεταγενέστερες
της αποφάσεως Barber, χωρίς να
Ι - 6603
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ληφθούν υπόψη οι περίοδοι εργασίας με
. τις οποίες συνδέονται ή η ημερομηνία
κατά την οποία χορηγήθηκε για πρώτη
φορά η σύνταξη· ή

δυνατόν να αποφευχθούν αυτές οι τόσο
σοβαρές οικονομικές συνέπειες, σύμφωνα με
τον στόχο που διατύπωσε το ίδιο το Δικα
στήριο.

— όλοι όσοι θα λάβουν τη σύνταξη τους
μετά την απόφαση Barber (δηλαδή η
εργασία των οποίων, βάσει του οικείου
συστήματος τερματίζεται μετά την εν
λόγω ημερομηνία ή τερματίστηκε μεν
προηγουμένως, πλην όμως το δικαίωμα
αφορά σύνταξη που θα καταβληθεί μετά
την ημερομηνία αυτή) μπορούν να επι
καλεσθούν το άμεσο αποτέλεσμα του άρ
θρου 119 για την εργασία τους πριν και
μετά την απόφαση Barber.

Εξάλλου, κατά την Κυβέρνηση του Ηνω
μένου Βασιλείου, αφού είναι βέβαιο ότι οι
αρχές που διατυπώθηκαν με την απόφαση
Barber αφορούν όχι μόνο τα συμβατικούς
αποκλεισθέντα αλλά και τα επικουρικά
συστήματα συνταξιοδοτήσεως και αφού οι
προϋποθέσεις του περιορισμού των διαχρο
νικών αποτελεσμάτων της αποφάσεως Bar
ber — που σκοπεί να αποφύγει την αναδρο
μική διατάραξη της οικονομικής ισορροπίας
των συστημάτων τη στιγμή που οι ενδιαφε
ρόμενοι ευλόγως είχαν στηριχθεί στις
ισχύουσες οδηγίες — συντρέχουν στα
συστήματα αυτού του είδους, θα πρέπει να
θεωρηθεί ότι, κατά το πνεύμα της κρίσεως
του Δικαστηρίου, ο περιορισμός αυτός
ισχύει και για τα συστήματα αυτά.

Στην πρώτη περίπτωση η συνολική οικονο
μική επιβάρυνση των επαγγελματικών
συστημάτων προνοίας θα αυξανόταν τουλά
χιστον κατά 45 δικεκατομμύρια λίρες στερ
λίνες· στη δεύτερη περίπτωση θα αυξανόταν
κατά 33 δικεκατομμύρια. Θα πρέπει να προσθέσομε τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ετη
σίως εν πάση περιπτώσει που είναι απαραί
τητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της εξισώσεως στο μέλλον. Αυτή η αύξηση
του κόστους είναι μεγάλη και σε σχετικούς
αριθμούς διότι OL εισφορές θα αυξηθούν
κατά ποσό μεταξύ 4 και 6 δικεκατομμυρίων
κατ' έτος για τα 15 προσεχή έτη, πράγμα
που ισοδυναμεί με μεταφορά ποσοστού
1,25 % του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος
ετησίως για τα επικουρικά δικαιώματα συ
ντάξεως. Επιπλέον, όλες αυτές οι αυξήσεις
θα είχαν σοβαρές επιπτώσεις στους εθνι
κούς πόρους και στην απασχόληση αν
ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν περί τις
400 000 συστήματα συνταξιοδοτήσεως στο
Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και σημαντικές
συνέπειες σε ολόκληρη την εθνική οικονο
μία. Υπάρχει εξάλλου ο κίνδυνος ανυπέρ
βλητων δυσχερειών διαχειρίσεως. Η Βρετα
νική Κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι μόνο αν περιοριστεί το άμεσο αποτέ
λεσμα του άρθρου 119 στις συντάξεις που
καταβάλλονται για περιόδους εργασίας
μεταγενέστερες της αποφάσεως Barber είναι
Ι-6604

Αναφορικά με το τρίτο προδικαστικό ερώ
τημα η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασι
λείου φρονεί ότι OL μόνες καθοριστικές ημε
ρομηνίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη
στην υπό κρίση υπόθεση είναι OL χρονολο
γίες της εργασίας στην οποία στηρίζεται η
σύνταξη και η ημερομηνία εκδόσεως της
αποφάσεως Barber ενώ δεν ενδιαφέρουν η
ημερομηνία δημοσιεύσεως της οδηγίας
86/378/ΕΟΚ ούτε η προθεσμία για την
εφαρμογή της. Με αυτό το πνεύμα είναι
σαφές ότι ο Moroni απέκτησε δικαιώματα
για μέλλουσα σύνταξη βάσει εργασίας που
τερματίστηκε το 1983, περίπου επτά χρόνια
πριν από την έκδοση της αποφάσεως Barber
και σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες μηχανι
σμούς κεφαλαιοποιήσεως. Θα ήταν τελείως
παράλογο να διαταραχθεί αναδρομικά η
κατάσταση αυτή, η οποία έχει εξαντλήσει
όλα της τα αποτελέσματα.
Τέλος, ως προς το ερώτημα 3 δ, η Κυβέρ
νηση του Ηνωμένου Βασιλείου φρονεί ότι
είναι μάλλον της αρμοδιότητας του Δικα
στηρίου των ΕΚ και όχι του εθνικού δικα
στηρίου. Πρόκειται συγκεκριμένα για ζή-
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τημα ερμηνείας της αποφάσεως Barber και
μόνο μια νέα απόφαση του Δικαστηρίου
μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια και
την ομοιομορφία που είναι αναγκαίες για
την κρίση των εθνικών δικαστηρίων.
6. Η Ιρλανδική Κυβέρνηση φρονεί και αυτή
óu η ορθή ερμηνεία της αποφάσεως Barber
οδηγεί αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι
τα επικουρικά ασφαλιστικά συστήματα, τα
μη συμβατικώς αποκλεισθέντα εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 119 όπως
ακριβώς και τα συμβατικώς αποκλεισθέντα.
Συνεπώς στο πρώτο ερώτημα αρμόζει κατα
φατική απάντηση διότι το αναγκαίο επιστέ
γασμα είναι ότι ο περιορισμών των διαχρο
νικών αποτελεσμάτων της αποφάσεως
Barber ισχύει εξίσου και για τα μεν και για
τα δε. Συνεπώς το Δικαστήριο θα πρέπει να
περιορίσει τη δυνατότητα των ενδιαφερο
μένων να επικαλεσθούν την ερμηνεία του
άρθρου 119 που θα δώσει με την εκδοΟησομένη απόφαση.
Σχετικά με το ζήτημα της ακριβούς ερμη
νείας της αποφάσεως Barber, η Ιρλανδική
Κυβέρνηση φρονεί ότι η κρίση του Δικαστη
ρίου κατά την οποία «το άμεσο αποτέλεσμα
του άρθρου 119 της Συνθήκης δεν μπορεί να
προβληθεί για να στηρίξει το αίτημα θεμε
λιώσεως δικαιώματος συντάξεως αναδρομι
κώς σε χρόνο προγενέστερο της εκδόσεως
της παρούσας απόφασης» (παράγραφος
5 του διατακτικού) σημαίνει κατ' ανάγκη
ότι η ίση μεταχείριση στον τομέα των επι
κουρικών συνταξιοδοτικών συστημάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 119 ισχύει μόνο για
τη μεταγενέστερη
της
17ης Μαΐου
1990 περίοδο εργασίας που γεννά συνταξιο
δοτικά δικαιώματα. Πράγματι, η απόφαση
Barber πρέπει να ερμηνεύεται υπό το φως
της αποφάσεως Defrennc, με την οποία το
Δικαστήριο έκρινε ότι το άμεσο αποτέλεσμα
του άρθρου 119 δεν μπορεί να προβληθεί
για να στηρίξει διεκδικήσεις σχετικά με
περιόδους αμοιβής προγενέστερες της ημε
ρομηνίας εκδόσεως της αποφάσεως. Κατά
την Ιρλανδική Κυβέρνηση, το συνταξιοδο

τικό δικαίωμα γεννάται, επομένως υπάρχει
αμοιβή, καθόλη την περίοδο εργασίας,
εφόσον δε αυτή είναι προγενέστερη της
αποφάσεως Barber, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η Ιρλανδική Κυβέρνηση υπογραμμίζει το
γεγονός ότι εν προκειμένω πρέπει να ισχύ
σουν θεωρήσεις αναγόμενες στην ασφάλεια
του δικαίου ανάλογες με αυτές που μνημο
νεύει η απόφαση Barber. Τονίζει δε συ
ναφώς τη σημασία των επικουρικών συστη
μάτων συνταξιοδοτήσεως στην Ιρλανδία τα
οποία ενθαρρύνονται από το κράτος και
χρηματοδοτούνται με πόρους που αποτα
μιεύονται καθόλη την ενεργό υπηρεσία του
εργαζομένου.
Αν η απόφαση Barber ερμηνευθεί κατά την
έννοια ότι χωρεί επίκληση του άρθρου
119 και για περιόδους εργασίας προγενέ
στερες της δημοσιεύσεως της, οι οικονομικές
συνέπειες θα είναι καταστροφικές για πολλά
συστήματα που θα εμφανισθούν να υπέχουν
υποχρεώσεις για τις οποίες δεν θα έχουν
προβλέψει τα αναγκαία αποθέματα.
7. Κατά την Επιτροπή, τα συνταξιοδοτικά
συστήματα των επιχειρήσεων, κατά το γερ
μανικό δίκαιο, οργανώνονται βάσει διαβου
λεύσεων εντός της επιχειρήσεως. Συμπληρώ
νουν έτσι το εκ του νόμου σύστημα
συνταξιοδοτήσεως χωρίς να αντικαθιστούν
ή να επηρεάζουν τα δικαιώματα που απο
κτώνται βάσει αυτού. Το δικαίωμα για σύν
ταξη επιχειρήσεως πηγάζει από τη συμφω
νία μεταξύ του εργοδότη και των
εργαζομένων έστω και αν ορισμένα ζητή
ματα των επαγγελματικών συστημάτων ρυθ
μίζονται από τον νόμο και εξέρχονται των
ορίων των διαπραγματεύσεων των ενδιαφε
ρομένων. Τα χαρακτηριστικά δε αυτά αντα
ποκρίνονται σε εκείνα που στάθμισε το
Δικαστήριο με την απόφαση Barber για να
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι συντάξεις
που καταβάλλονται στο πλαίσιο επαγγελμα
τικού συστήματος το οποίο αντικαθιστά το
εκ του νόμου σύστημα («contraclcd-out»)
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρΙ - 6605
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θρου 119. Εξάλλου το Δικαστήριο έχει ήδη
κρίνει με την απόφαση της 13ης Μαΐου
1986, 170/84, Bilka (Συλλογή 1986, σ. 1607)
ότι οι συντάξεις επιχειρήσεως που χορηγού
νται στη Γερμανία ως συμπληρωματικές των
νομίμων συντάξεων εμπίπτουν στον όρο της
αμοιβής κατά την έννοια του άρθρου 119. Η
κρίση αυτή καθώς και η νομολογία του
Δικαστηρίου στο θέμα της ισότητας των
αμοιβών υπαγορεύουν στην Επιτροπή να
προτείνει καταφατική απάντηση για το
πρώτο προδικαστικό ερώτημα με το οποίο
ερωτάται αν ένα επαγγελματικό σύστημα
συνταξιοδοτήσεως στο πλαίσιο του οποίου
αναλαμβάνεται η υποχρέωση της καταβολής
επικουρικής συντάξεως σε διαφορετικές ηλι
κίες συνταξιοδοτήσεως για τους άνδρες και
για τις γυναίκες αντιβαίνει στο άρθρο 119.

Όσον αφορά την έκταση του περιορισμού
των διαχρονικών αποτελεσμάτων της απο
φάσεως Barber, η Επιτροπή, αναφερόμενη
στην κρίση του Δικαστηρίου ότι δηλαδή
(σκέψη 44) «επιτακτικές ανάγκες ασφαλείας
του δικαίου επιβάλλουν να μην επανεξετά
ζονται νομικές καταστάσεις που εξάντλησαν
στο παρελθόν τα αποτελέσματα τους (...)»,
φρονεί ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για
εξάντληση των εννόμων αποτελεσμάτων στο
παρελθόν παρά μόνο αν υπάρχουν συντα
ξιοδοτικά δικαιώματα που εκκαθαρίστηκαν
πριν από την έκδοση της αποφάσεως ή που
έπρεπε να έχουν εκκαθαρισθεί σύμφωνα με
την απόφαση πριν από την έκδοση της. Δεν
είναι τέτοια η περίπτωση των συνταξιοδοτι
κών δικαιωμάτων που εκκαθαρίζονται ή θα
εκκαθαριστούν μετά την έκδοση της αποφά
σεως ακόμη και αν στηρίζονται σε εισφορές
που καταβλήθηκαν πριν από αυτή. Την
ερμηνεία αυτή της αποφάσεως Barber που
δίνει η Επιτροπή επιρρωννύει η τελευταία
φράση της σκέψης 44 κατά την οποία «κα
νένας περιορισμός των αποτελεσμάτων της
ερμηνείας αυτής δεν μπορεί να γίνει δεκτός
όσον αφορά τη γένεση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος μετά την έκδοση της παρούσας
απόφασης». Ως «γένεση συνταξιοδοτικού
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δικαιώματος» δε η Επιτροπή θεωρεί την
κατάσταση στην οποία πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις
που εξασφαλίζουν
το
δικαίωμα για την καταβολή της συντάξεως,
δηλαδή, στην περίπτωση συντάξεως γήρα
τος, κυρίως η ηλικία συνταξιοδοτήσεως.
Η οδηγία 86/378/ΕΟΚ δεν μεταβάλλει στο
ζήτημα στο σημείο αυτό δεδομένου ότι το
άρθρο 119 της Συνθήκης είναι απευθείας
εφαρμοστέο. Αν δεν επέλθει προσαρμογή
των προϋποθέσεων ηλικίας για τη συνταξιο
δότηση θα πρέπει να εφαρμοσθεί ο κανόνας
που ισχύει για την ευνοούμενη κατηγορία ο
οποίος και αποτελεί το μόνο κατάλληλο
σημείο αναφοράς. Στην υπό κρίση υπόθεση
αυτό σημαίνει ότι ο ενάγων πρέπει να αντι
μετωπισθεί όπως οι γυναίκες εργαζόμενες
που βρίσκονται στην ÍÔLO κατάσταση και
επομένως μπορεί να επικαλεσθεί τα δικαιώ
ματα του για σύνταξη επιχειρήσεως με τη
συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας
του, χωρίς μείωση λόγω πρόωρης συνταξιο
δότησης.
Αναφορικά με το τρίτο προδικαστικό ερώ
τημα, η Επιτροπή φρονεί ότι δεν μπορεί να
γίνει λόγος για προστασία της δικαιολογη
μένης εμπιστοσύνης του εργοδότη κατά την
έννοια óu επιτρέπονται, μετά την έκδοση
της αποφάσεως Barber, οι παρεκκλίσεις από
την αρχή της ισότητας των αμοιβών εκ μέ
ρους των συνταξιοδοτικών συστημάτων επι
χειρήσεως. Πράγματι, το Δικαστήριο ρητά
περιόρισε την προστασία της δικαιολογη
μένης εμπιστοσύνης στην περίοδο προ της
εκδόσεως της αποφάσεως του και τούτο για
έννομες καταστάσεις που είχαν ήδη εξαν
τλήσει τα αποτελέσματα τους κατά την ημε
ρομηνία της δημοσιεύσεως (17 Μαΐου 1990).
Η υπό κρίση υπόθεση δεν είναι τέτοια
εφόσον τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα
εκκαθαριστούν μετά την έκδοση της αποφά
σεως στην υπόθεση Barber.
Όσον αφορά ειδικότερα το ερώτημα 3 δ, η
Επιτροπή είναι της γνώμης ότι, λαμβανο-
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μένης υπόψη της ενότητας του κοινοτικού
δικαίου, δεν είναι δυνατό να αφεθεί στα
εθνικά δικαστήρια η κρίση αν ένας εργο
δότης μπορεί να ισχυρισθεί σε μια συγκεκρι
μένη περίπτωση ότι η εφαρμογή της αρχής
της ισότητας των αμοιβών αντιβαίνει στην
προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύ
νης. Η Επιτροπή φρονεί ότι το ερώτημα
αυτό αποτελεί ζήτημα ερμηνείας του κοινο
τικού δικαίου που εμπίπτει στην αρμοδιό
τητα του Δικαστηρίου.
Τελικό η Επιτροπή προτείνει τις ακόλουθες
απαντήσεις στα προδικαστικά ερωτήματα:
«1) Μετά την έκδοση της αποφάσεως στην
υπόθεση C-262/88, Douglas Harvey Barber
κατά Guardian Royal Exchange Assurance
Group) στις 17 Μαΐου 1990, η άμεση
εφαρμογή της αρχής της ισότητας των
αμοιβών που προβλέπει το άρθρο
119 της Συνθήκης ΕΟΚ καλύπτει και
την ηλικία συνταξιοδοτήσεως που καθο
ρίζουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα
επιχειρήσεων.

2) Η αρχή της ισότητας των αμοιβών έχει
ως συνέπεια ότι στο πλαίσιο των συντα
ξιοδοτικών συστημάτων επιχειρήσεων η
ηλικία συνταξιοδοτήσεως και τα συντα
ξιοδοτικά δικαιώματα είναι τα ίδια για
τους άνδρες και για τις γυναίκες εργα
ζόμενους. Αν τα υπάρχονται συστήματα
προνοίας προβλέπουν διαφορετικούς
κανόνας, ο κανόνας που ισχύει για την
ευνοούμενη κατηγορία θα ισχύσει και
για την άλλη, μέχρις ότου θεσπιστεί νέος
κανόνας που θα συνάδει προς την αρχή
της ισότητας των αμοιβών.
3) Σύμφωνα με την απόφαση επί της υπο
θέσεως C-262/88, μετά τις 17 Μαΐου
1990, δεν μπορεί πλέον να μείνει χωρίς
συνέπειες η παράβαση του άρθρου
119 της Συνθήκης ΕΟΚ όσον αφορά την
ηλικία συνταξιοδοτήσεως στο πλαίσιο
των συνταξιοδοτικών συστημάτων επι
χειρήσεων.»

G. F. Mancini
εισηγητής δικαστής

Ι - 6607

