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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0603/2009, της D.S., άγνωστης ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη 
παραβίαση της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία διαμένει νόμιμα στη Γερμανία από το 1990, αναφέρει ότι ζει υπό 
καθεστώς αναγνωρισμένης συμβίωσης, ότι εργάζεται και ότι έχει συσσωρεύσει 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Στο διάστημα μεταξύ 2005 και 2007 αυτή και ο γερμανός 
σύντροφός της έλαβαν επιδόματα πρόνοιας (Grundsicherungsleistung). Το 2007 τα επιδόματα 
της αναφέρουσας ανακλήθηκαν, επειδή δεν κατόρθωσε να προσκομίσει άδεια διαμονής στην 
ΕΕ (πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ) και όταν προσκόμισε το απαιτούμενο 
έγγραφο, μαζί με άδεια εργασίας στην ΕΕ, οι πληρωμές δεν επαναλήφθηκαν. Η αναφέρουσα 
ισχυρίζεται ότι η άρνηση χορήγησης επιδομάτων στο πρόσωπό της είναι εσφαλμένη και ότι 
αποτελεί θύμα διάκρισης και άνισης μεταχείρισης λόγω της ιθαγένειάς της. Ως εκ τούτου, 
ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Η αναφέρουσα είναι πολωνή υπήκοος που διαμένει στη Γερμανία από το 1990. Από το 2004, 
η ίδια και ο γερμανός σύντροφός της ζουν μαζί και μοιράζονται ένα διαμέρισμα. Το ζευγάρι 
λάμβανε αρχικά επιδόματα, αλλά από την 1η Ιουλίου 2007 τα επιδόματα χορηγούνταν 
αποκλειστικά στον σύντροφο της αναφέρουσας, αλλά όχι πλέον στην ίδια την αναφέρουσα. 
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Η αναφέρουσα κατήγγειλε αυτήν τη διοικητική απόφαση και διεκδίκησε επιδόματα βάσει του 
γερμανικού κοινωνικού κώδικα αριθ.°II (Sozialgesetzbuch II σχετικά με παροχές για την 
κάλυψη των δαπανών διαβίωσης σύμφωνα με τη βασική διάταξη για τα άτομα που ζητούν 
απασχόληση) καθώς και επίδομα στέγασης. Το γερμανικό δικαστήριο υποθέσεων κοινωνικής 
ασφάλισης (Sozialgericht) του Βερολίνου εξέδωσε στις 27 Μαρτίου 2009 προσωρινή 
απόφαση που παρείχε στην αναφέρουσα το 80% των επιδομάτων βάσει του γερμανικού 
κοινωνικού κώδικα αριθ.°II, καθώς και επιδόματα στέγασης και θέρμανσης.

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι, καθώς δεν λαμβάνει πλέον τα αιτούμενα επιδόματα, αποτελεί 
θύμα διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, και ότι παραβιάζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ.

Οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό 
και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισής του, συμπεριλαμβανομένου του είδους των επιδομάτων που παρέχονται, των 
προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, του τρόπου υπολογισμού αυτών των επιδομάτων καθώς και 
του ύψους των εισφορών που καταβάλλονται. Οι κοινοτικές διατάξεις, και συγκεκριμένα ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, θεσπίζουν κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να 
τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας.  Οι 
κανόνες αυτοί διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της εφαρμογής των διαφορετικών εθνικών 
νομοθεσιών προς τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών 
νομοθεσιών δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμά τους στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όσον αφορά τα επιδόματα βάσει του γερμανικού κοινωνικού κώδικα αριθ.°II
(Sozialgesetzbuch II σχετικά με παροχές για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης σύμφωνα με 
τη βασική διάταξη για τα άτομα που ζητούν απασχόληση), αυτά εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και η αναφέρουσα μπορεί να παραπεμφθεί 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71 (ρήτρα περί ισότιμης μεταχείρισης των 
υπηκόων άλλων κρατών μελών). 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το παράρτημα II α σημείο E. ΓΕΡΜΑΝΙΑ του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 προβλέπει: 
«Παροχές για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης σύμφωνα με τη βασική διάταξη για τα 
άτομα που ζητούν απασχόληση εκτός εάν, όσον αφορά τις παροχές αυτές, πληρούνται οι 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για προσωρινή συμπληρωματική παροχή μετά τη λήψη του 
επιδόματος ανεργίας (άρθρο 24 παράγραφος 1 του τόμου II του κοινωνικού κώδικα).»
Αυτό σημαίνει ότι παροχές που εμπίπτουν στον γερμανικό κοινωνικό κώδικα αριθ.°II πρέπει 
να θεωρούνται γενικά ειδικές μη ανταποδοτικού τύπου παροχές σε χρήμα, οι οποίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και έχουν την 
ιδιαιτερότητα ότι δεν επιτρέπεται να εξάγονται σε άλλο κράτος μέλος (άρθρο 10α), αλλά 
πρέπει να καταβάλλονται στη χώρα διαμονής (Γερμανία), δεδομένου ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις σε εθνικό επίπεδο και ότι οι προϋποθέσεις αυτές εφαρμόζονται κατά τρόπο που 
δεν εισάγει διακρίσεις.

Όσον αφορά τα επιδόματα στέγασης και θέρμανσης, το άρθρο 4, παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 εξαιρεί την κοινωνική πρόνοια από το πεδίο εφαρμογής 
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του εν λόγω κανονισμού.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η αναφέρουσα ενδέχεται να δικαιούται επιδόματα στη 
Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας ή στέγασης ή 
θέρμανσης. Το άρθρο 21, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει 
ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την 
εφαρμογή τους. Οι εν λόγω προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά 
με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. 

Το άρθρο 24 της εν λόγω οδηγίας ορίζει ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην 
επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής βάσει της παρούσας οδηγίας, απολαύουν ίσης 
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους. Ωστόσο, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 της οδηγίας, το κράτος μέλος υποδοχής δεν είναι 
υποχρεωμένο να χορηγεί δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές κατά τους πρώτους τρεις μήνες της 
διαμονής σε άλλα πρόσωπα εκτός από μισθωτούς, μη μισθωτούς, σε πρόσωπα που διατηρούν 
αυτή την ιδιότητα και στα μέλη των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από μέλος της διοικητικής επιτροπής για την 
κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων από τη Γερμανία, η υπόθεση της 
αναφέρουσας παραμένει ανοιχτή. Στην προσωρινή του απόφαση με ημερομηνία 27 Μαρτίου 
2009, το γερμανικό δικαστήριο κοινωνικής ασφάλισης στο Βερολίνο υποστήριξε ότι η 
αναφέρουσα δικαιούται ποσοστό της τάξεως του 80% των επιδομάτων βάσει του γερμανικού 
κοινωνικού κώδικα αριθ. ΙΙ, καθώς και επιδόματα στέγασης και θέρμανσης. 

Βάσει των πληροφοριών που έλαβε, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να διαπιστώσει τυχόν διάκριση 
λόγω ιθαγένειας. Προκύπτει ότι το ζήτημα αφορά μάλλον διένεξη σχετικά με πραγματικά 
περιστατικά παρά λανθασμένη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου.


