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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0106/2007, της D. B. L., δανικής ιθαγένειας, σχετικά με διάκριση που 
αφορά την καταβολή επιδόματος διατροφής τέκνου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, κάτοικος Λουξεμβούργου, καταγγέλλει ότι μετά τη μετακόμισή της από τη 
Δανία δεν λαμβάνει πλέον επιδόματα τέκνου από τη χώρα αυτή για το ανήλικο παιδί της.
Δεδομένου ότι ο πρώην σύζυγος της αναφέρουσας ισχυρίζεται ότι δεν έχει εισοδήματα, εάν η 
αναφέρουσα κατοικούσε στη Δανία, οι δημοτικές αρχές θα είχαν αναλάβει τη δική του 
ευθύνη καταβολής διατροφής τέκνου. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι είναι θύμα διάκρισης, 
λόγω της μετοίκησής της από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Η αναφέρουσα είναι υπήκοος Δανίας και κατοικεί στο Λουξεμβούργο. Είναι διαζευγμένη και 
ζει μαζί με τον γιο της. Ο πρώην σύζυγός της είναι κάτοικος Δανίας και δεν καταβάλλει 
κανενός είδους διατροφή τέκνου σε αυτήν. Οι δημοτικές αρχές της Δανίας αρνούνται να 
καταβάλουν στην αναφέρουσα επίδομα τέκνου.

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι εάν ήταν κάτοικος Δανίας, οι δημοτικές αρχές θα της κατέβαλλαν 
επίδομα τέκνου. Θεωρεί ότι υφίσταται διάκριση λόγω του ότι είναι κάτοικος άλλου κράτους 
μέλους.
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Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, φαίνεται ότι η εν λόγω παροχή αποτελεί 
ενδεχομένως προκαταβαλλόμενη διατροφή. Στις υποθέσεις C-85/99 (Offermanns) και C-
255/99 (Humer), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η αυστριακή 
«προκαταβαλλόμενη διατροφή» αποτελεί οικογενειακό επίδομα όπως ορίζεται από τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης. Το 
επίδομα τέκνου των δημοτικών αρχών της Δανίας για το οποίο κάνει λόγο η αναφέρουσα 
φαίνεται να είναι παρόμοιο με τα επιδόματα που αναφέρονται στις δύο αυτές υποθέσεις και, 
συνεπώς, η εν λόγω παροχή ενδέχεται να αποτελεί οικογενειακό επίδομα που εμπίπτει στον 
κανονισμό 1408/71. Σε περίπτωση που αυτό ισχύει, οι δανικές αρχές δεν θα πρέπει να 
αρνούνται την καταβολή αυτού του επιδόματος στην αναφέρουσα λόγω του ότι διαμένει σε 
άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η παροχή συγκεκριμένων συμβουλών επί του 
θέματος εάν δεν παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της 
αναφέρουσας.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτίθενται να αποστείλουν επιστολή στις δανικές αρχές σχετικά 
με αυτό το θέμα εκ μέρους της αναφέρουσας. Σε περίπτωση που η αναφέρουσα επιθυμεί κάτι 
τέτοιο, καλείται να αποστείλει περαιτέρω λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους λεπτομερή περιγραφή των περιστατικών που 
αφορούν την υπόθεση, καθώς επίσης και τον δανικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της 
αναφέρουσας, την παλαιά της διεύθυνση στη Δανία και, ει δυνατόν, το ονοματεπώνυμο, τη 
διεύθυνση και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης του πρώην συζύγου της.

Όπως φαίνεται, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μη συμμόρφωσης των δανικών αρχών με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71. Η αναφέρουσα καλείται να αποστείλει περαιτέρω 
λεπτομέρειες, ούτως ώστε οι υπηρεσίες της Επιτροπής να προβούν εκ μέρους της σε 
περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, φαίνεται ότι η εν λόγω παροχή αποτελεί 
ενδεχομένως προκαταβαλλόμενη διατροφή. Στις υποθέσεις C-85/99 (Offermanns) και C-
255/99 (Humer), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η αυστριακή
«προκαταβαλλόμενη διατροφή» αποτελεί οικογενειακό επίδομα όπως ορίζεται από τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης. Το επίδομα τέκνου των δανικών δημοτικών αρχών για το οποίο κάνει λόγο η 
αναφέρουσα φαίνεται να είναι παρόμοιο με τα επιδόματα που εξετάζονταν στις δύο αυτές 
υποθέσεις, και συνεπώς η εν λόγω παροχή ενδέχεται να αποτελεί οικογενειακό επίδομα που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1408/71. Σε περίπτωση που αυτό ισχύει, οι 
δανικές αρχές δεν θα πρέπει να αρνούνται την καταβολή αυτού του επιδόματος στην 
αναφέρουσα λόγω του ότι διαμένει σε άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η 
παροχή συγκεκριμένων συμβουλών επί του θέματος εάν δεν παρασχεθούν περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αναφέρουσας.

Στην αρχική τους απάντηση προς το Κοινοβούλιο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρότειναν να 
απευθυνθούν εγγράφως προς τις δανικές αρχές προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση 
της αναφέρουσας. Για να γίνει όμως αυτό, η αναφέρουσα έπρεπε να διαβιβάσει κάποιες 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Αφού έλαβαν 
τις εν λόγω πληροφορίες, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν στις δανικές αρχές 



CM\794515EL.doc 3/3 PE396.617rev.

EL

επιστολή και τους ζήτησαν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι δανικές αρχές απάντησαν στις 3 Νοεμβρίου του 2008 και ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι 
είχαν ζητήσει από τον οικείο δήμο να διερευνήσει εκ νέου το ζήτημα και να απαντήσει 
απευθείας στην αναφέρουσα. Οι αρχές ζήτησαν επίσης από τον δήμο να ενημερώσει την 
αναφέρουσα για τα δικαιώματά της σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες προσφυγής σε περίπτωση 
απόρριψης του αιτήματός της.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν στην αναφέρουσα επιστολή στις 26 Ιουνίου 2009 με 
την οποία της ζητούσαν να διευκρινίσει αν το ζήτημα είχε διευθετηθεί με τον δήμο. Εφόσον η 
αναφέρουσα δεν έχει απαντήσει στην επιστολή, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να συνεχίσει 
την έρευνα.


