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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0646/2009, του Markus Sonnenschein, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, η οποία συνοδεύεται 
από 50 υπογραφές, σχετικά με ασυμβατότητα μεταξύ της νομοθεσίας περί 
κοινωνικής ασφάλισης της Γερμανίας και της Ελβετίας, η οποία ζημιώνει τους 
διασυνοριακούς εργαζόμενους (που διαμένουν στη Γερμανία και εργάζονται στην 
Ελβετία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά αυτή έχει επίσης διαβιβαστεί στη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, στο 
κοινοβούλιο του κρατιδίου της Βάδης Βυρτεμβέργης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Βασίζεται στην υπόθεση ενός γερμανού εργαζόμενου στον κλάδο της τροφοδοσίας που 
εργαζόταν στο παρελθόν στην Ελβετία, ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχημα που τον 
κατέστησε ανάπηρο. Ο εν λόγω γερμανός υπήκοος λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας από την 
Ελβετία. Καταγγέλλει ότι οι γερμανικές αρχές αρνούνται να του χορηγήσουν επίδομα τέκνου 
με την αιτιολογία ότι η ελβετική σύνταξη περιλαμβάνει ήδη παροχή που αντιστοιχεί σε 
επίδομα τέκνου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Οι διατάξεις της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό και 
όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κράτος 
μέλος είναι ελεύθερο να καθορίσει τις λεπτομέρειες του δικού του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των παροχών που θα προσφέρονται, των προϋποθέσεων 
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που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, του τρόπου υπολογισμού αυτών των παροχών και του 
ύψους των εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται. Οι διατάξεις της ΕΕ, και συγκεκριμένα ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και αριθ. 574/72, θεσπίζουν κοινούς κανόνες και αρχές που 
πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. 
Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών 
συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων. 

Όσον αφορά την Ελβετία, οι προαναφερθέντες κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 
αριθ. 574/72 εφαρμόζονται, γενικά, μέσω της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφετέρου 1 , όπως αναφέρεται στο παράρτημα II της εν λόγω 
συμφωνίας.

Σε σχέση με τις οικογενειακές παροχές, ο Τίτλος III, κεφάλαια 7 και 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 προβλέπει κανόνες συντονισμού σχετικά με τις οικογενειακές παροχές. Εάν 
θεμελιώνεται δικαίωμα σε οικογενειακές παροχές βάσει της νομοθεσίας περισσότερων του 
ενός κρατών μελών, η οικογένεια λαμβάνει, καταρχήν, το υψηλότερο ποσό προβλεπόμενων 
παροχών. Υπάρχουν ειδικοί αλληλοεπικαλυπτόμενοι κανόνες οι οποίοι αποτρέπουν την 
επιπλέον καταβολή παροχών ορίζοντας το πρωτίστως αρμόδιο κράτος (κράτος απασχόλησης) 
και το δευτερευόντως αρμόδιο κράτος (κράτος κατοικίας). Αναλόγως του ύψους των 
καταβαλλόμενων παροχών, το δευτερευόντως αρμόδιο κράτος μπορεί να αναστείλει την 
καταβολή των παροχών έως το ποσό που χορηγείται ήδη από το πρωτίστως αρμόδιο κράτος, 
βλέπε άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 ή το άρθρο 10 του κανονισμού 574/72.

Αφού επικοινώνησαν μαζί του οι υπηρεσίες της Επιτροπής, το μέλος της Διοικητικής 
Επιτροπής για την Κοινωνική Ασφάλιση των Διακινουμένων Εργαζομένων που εκπροσωπεί 
τη Γερμανία παρέσχε πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με την απάντηση που έδωσε η 
γερμανική κυβέρνηση στο γερμανικό κοινοβούλιο με επιστολή της 4ης Ιουνίου 2009. Η 
γερμανική κυβέρνηση παρέπεμψε στην απόφαση του Bundesfinanzhof, του ανώτατου 
γερμανικού δικαστηρίου αρμόδιου στον τομέα αυτόν, το οποίο απεφάνθη επί της παρούσας 
υπόθεσης με απόφαση στις 26 Οκτωβρίου 2006. Στην απόφασή του, το Bundesfinanzhof, 
εφάρμοσε το άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο α), του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, 
δηλώνοντας ότι το δικαίωμα στο γερμανικό επίδομα τέκνου αναστέλλεται μέχρι το ποσό του 
ελβετικού επιδόματος τέκνου και ότι δεν υφίσταται δικαίωμα στο γερμανικό επίδομα τέκνου, 
όταν το ελβετικό επίδομα τέκνου είναι υψηλότερο από το γερμανικό επίδομα. 

Συνεπώς, το γερμανικό δικαστήριο δεν απέρριψε το δικαίωμα στο γερμανικό επίδομα τέκνου 
αυτό καθαυτό, αλλά θεώρησε ότι η Ελβετία είναι το πρωτίστως αρμόδιο κράτος. Επιπλέον, 
προκειμένου να αποτραπεί η αλληλοεπικάλυψη των επιδομάτων, το γερμανικό επίδομα
τέκνου θα μπορούσε να ανασταλεί μέχρι το ποσό το οποίο καταβάλλεται από την Ελβετία. 
Εφόσον η συνιστώσα του ελβετικού επιδόματος που αφορά το τέκνο φαίνεται να είναι 
υψηλότερη ή ίση με το γερμανικό επίδομα, δεν είναι απαραίτητη η καταβολή του γερμανικού 
επιδόματος.

Η αξιολόγηση αυτή συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία, υπό τον όρο ότι πληρούνται 

                                               
1 ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 6.
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οι πραγματικές προϋποθέσεις των αλληλοεπικαλυπτόμενων κανόνων του άρθρου 10, 
παράγραφος 1, στοιχείο α), του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72.

Εφόσον ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η ελβετική σύνταξη αναπηρίας περιλαμβάνει το 
ελβετικό επίδομα τέκνου, πρόκειται για ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας καθώς επαφίεται στην 
αρμοδιότητα της Ελβετίας η απόφαση για τον τρόπο παροχής των επιδομάτων. 

Όταν ο αναφέρων εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ελβετικό και το γερμανικό 
κοινωνικό σύστημα ασφάλισης διαφέρουν μεταξύ τους, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι δεν 
υφίσταται εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο υφίσταται κοινοτική αρμοδιότητα συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και όχι κοινοτική αρμοδιότητα για την εναρμόνισή τους. 

Βάσει των ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συμμερίζονται την άποψη της γερμανικής 
κυβέρνησης ότι δεν είναι απαραίτητη η τροποποίηση της εθνικής ή της κοινοτικής 
νομοθεσίας, επειδή το ζήτημα που εγείρεται φαίνεται να αποτελεί περισσότερο παρανόηση 
της νομοθεσίας της ΕΕ και όχι διαρθρωτικό πρόβλημα ή εσφαλμένη εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ. 

Ωστόσο, εάν ο αναφέρων εξακολουθεί να πιστεύει, κατόπιν εκ νέου αξιολόγησης της 
υπόθεσης του ενδιαφερόμενου προσώπου υπό το πρίσμα των ανωτέρω εξηγήσεων, ότι η 
νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόσθηκε εσφαλμένα, καλείται να αποστείλει τις λεπτομέρειες της 
υπόθεσης στις υπηρεσίες της Επιτροπής για περαιτέρω εξέταση.

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναφορά είναι 
αποτέλεσμα παρανόησης των σχετικών κανόνων της ΕΕ.  Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει λόγος 
τροποποίησής τους.


