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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1549/2009 της Mateja Mark, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ολλανδική σύνταξη επιζώντος για χήρες που διαμένουν στο εξωτερικό

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, γερμανίδα υπήκοος η οποία λαμβάνει σύνταξη χηρείας από τις Κάτω Χώρες, 
όπου εργαζόταν στο παρελθόν ο σύζυγός της, επισημαίνει ότι η ολλανδική νομοθεσία στην 
οποία βασίζεται η εν λόγω σύνταξη έχει πλέον τροποποιηθεί. Μετά το 65ο έτος της ηλικίας 
της, θα διακοπεί το δικαίωμα της συνταξιοδοτικής παροχής. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, οι 
ολλανδές χήρες εξακολουθούν να λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα, ανεξαρτήτως εάν είχαν 
εργαστεί στο παρελθόν ή όχι. Η διακοπή καταβολής της σύνταξης αυτής, θα οδηγήσει σε 
σημαντική μείωση των εσόδων της και επισημαίνει ότι οι αλλοδαπές χήρες που λαμβάνουν 
γερμανική σύνταξη υπό παρόμοιες συνθήκες συνεχίζουν να την λαμβάνουν μέχρι τον θάνατό 
τους. Η αναφέρουσα είναι της γνώμης ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι άδικες και εισάγουν 
διακρίσεις, και ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό της αίτησης

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Από 1ης Ιουλίου 1996, ο γενικός νόμος περί χήρων και ορφανών (Algemene Weduwen en 
Wezenwet) στις Κάτω Χώρες αντικαταστάθηκε με τον γενικό νόμο περί επιζώντων συγγενών 
(Algemene Nabestaandenwet). Σκοπός του νέου γενικού νόμου περί επιζώντων συγγενών 
είναι η ασφάλιση των επιζώντων συγγενών που περιορίζεται σε επιζώντες συγγενείς οι οποίοι 
δεν μπορούν να βιοποριστούν μόνοι τους. Οι παροχές επιζώντων συγγενών διακόπτονται σε 
κάθε περίπτωση στην ηλικία των 65 ετών, η ηλικία συνταξιοδότησης στις Κάτω Χώρες. 
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Επιζών συγγενής που είναι ασφαλισμένος βάσει της ολλανδικής νομοθεσίας δικαιούται 
σύνταξη γήρατος μετά από αυτήν την ηλικία. Η προϋπόθεση αυτή δεν είναι καινούρια σε 
σχέση με τον γενικό νόμο περί χήρων και ορφανών.

Η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει 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 
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 (ΕΚ) αριθ. 883/2004, 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 τηρεί 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 δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας 
τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, η κ. Mark δεν έκανε χρήση του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Ως μέλος οικογένειας μεθοριακού εργαζόμενου, οι 
κανόνες που αφορούν την εφαρμοστέα νομοθεσία στον τίτλο ΙΙ δεν ισχύουν για την ίδια. 
Κατά συνέπεια, η αναφέρουσα συνέχισε να υπάγεται στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης 
του κράτους μέλους διαμονής (Γερμανία) την περίοδο κατά την οποία η αναφέρουσα 
λάμβανε παροχές επιζώντος τόσο από τις Κάτω Χώρες όσο και από τη Γερμανία. Καθώς η 
αναφέρουσα δεν είχε υπαχθεί ποτέ στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης των Κάτω Χωρών, 
δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στις Κάτω Χώρες, βάσει του οποίου να 
δικαιούται σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 65 ετών.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι το άρθρο 48 
ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 42 ΕΚ), στο οποίο βασίζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, δεν 
επηρεάζει τις ουσιαστικές και διαδικαστικές διαφορές μεταξύ των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης των μεμονωμένων κρατών μελών, και ως εκ τούτου τα δικαιώματα των 
προσώπων που είναι ασφαλισμένα εκεί. Το άρθρο 48 ΣΛΕΕ δεν εγγυάται ότι η μεταφορά των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή του τόπου κατοικίας δεν θα είναι σε κάθε περίπτωση 
ουδέτερη όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην 
περιέλθει το εν λόγω πρόσωπο σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους όπου δραστηριοποιείται ή όπου έχει μεταφέρει τον τόπο κατοικίας του
(υποθέσεις C-3/08 Leyman, C-393/99 και C-394/99, Hervein).

Η αναφέρουσα δικαιούται τις παροχές επιζώντος συγγενή υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους 
επιζώντες συγγενείς στις Κάτω Χώρες. Δεύτερον, οι προϋποθέσεις υπαγωγής στον γενικό 
νόμο περί συντάξεων γήρατος ισχύουν τόσο για τους ολλανδούς υπηκόους όσο και τους 
αλλοδαπούς.

Οι σύζυγοι απέκτησαν ανεξάρτητο μητρώο ασφάλισης βάσει του ολλανδικού γενικού νόμου 
περί συντάξεων γήρατος στις 2 Αυγούστου 1989. Από την αναφορά προκύπτει ότι η 
αναφέρουσα είναι χήρα από το 1989. Μέσω μιας μεταβατικής διάταξης, το Παράρτημα VI 
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του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 προβλέπει την προαιρετική ασφάλιση του/της συζύγου 
εργαζομένου/ης που υπαγόταν εκ των προτέρων στο υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης και κατοικεί σε κράτος μέλος άλλο από τις Κάτω Χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
ο/η εργαζόμενος/η υπαγόταν σε ασφάλιση έως τις 2 Αυγούστου 1989. Η προαιρετική 
ασφάλιση συνεχίζεται αν η υποχρεωτική ασφάλιση του/της εργαζόμενου/ης διακοπεί λόγω 
του θανάτου του, αλλά διακόπτεται σε κάθε περίπτωση κατά την ημερομηνία που το 
πρόσωπο που υπάγεται σε προαιρετική ασφάλιση φτάνει στην ηλικία των 65 ετών. Από την 
αναφορά δεν προκύπτει ότι η αναφέρουσα έκανε χρήση της επιλογής της προαιρετικής 
ασφάλισης, βάσει της οποίας μπορούσε να έχει ασφαλισθεί στις Κάτω Χώρες ως σύζυγος 
μεθοριακού εργαζομένου.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, δεν διαπίστωσε εσφαλμένη 
εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, εφόσον ο ολλανδικός γενικός νόμος περί επιζώντων συγγενών εφαρμόσθηκε με 
τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για τους ολλανδούς υπηκόους.


