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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1521/2008, του Justinus A. Linskens, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα με επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης από τη 
Γερμανία και τις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων πάσχει από αυτοάνοσο νόσημα και τώρα, ως πρώην διασυνοριακός εργαζόμενος 
μεταξύ της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών, συναντά προβλήματα όσον αφορά την ευθύνη 
για την παροχή των επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, ο αναφέρων δεν παρέχει 
συγκεκριμένα παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

2. Παραδεκτό

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει 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. Η νομοθεσία της ΕΕ, και συγκεκριμένα οι κανονισμοί (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004 και αριθ. 987/209, 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. 



PE448.681v01-00 2/2 CM\829382EL.doc

EL

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με τις ολλανδικές αρχές, προκειμένου να 
αποσαφηνίσουν περαιτέρω το θέμα. Οι ολλανδικές αρχές απάντησαν ότι ο αρμόδιος φορέας 
των Κάτω Χωρών, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εργαζομένων Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen UWV, εξέτασε την υπόθεση του αναφέροντος με αποτέλεσμα ο 
UWV να καταβάλλει τώρα πλήρη επιδόματα ανικανότητας στον αναφέροντα.

Είναι πιθανό η αναφορά να κατατέθηκε επειδή, την εποχή εκείνη, ο αναφέρων δεν είχε λάβει 
σχετική επιστολή από τον αρμόδιο φορέα των Κάτω Χωρών, γεγονός το οποίο οφείλεται σε 
λάθος με αποτέλεσμα η αλληλογραφία προς τον αναφέροντα να αποσταλεί σε διεύθυνση στις 
Κάτω Χώρες αντί για τη σωστή διεύθυνση στη Γερμανία. Ο ολλανδικός Οργανισμός UWV
διαβεβαίωσε ότι έκτοτε το λάθος αυτό έχει διορθωθεί.

Συμπέρασμα

Μετά τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ολλανδικές αρχές, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
θεωρούν ότι τα προβλήματα του αναφέροντος σχετικά με τα δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισής του επιλύθηκαν και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει παράβαση του δικαίου της ΕΕ.


