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Θέμα: Αναφορά 0749/2010 του Steven Gordon, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με 
απόφαση γερμανικού συνταξιοδοτικού ταμείου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι Αυστριακός και εισπράττει σύνταξη από τη Γερμανία. Διαμαρτύρεται διότι 
το γερμανικό συνταξιοδοτικό ταμείο στο οποίο υπάγεται μείωσε τη σύνταξή του κατά το 
ποσό που κατέβαλε ένα αυστριακό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας σε σχέση με τη θεραπεία 
χρόνιας ηπατίτιδας C στην οποία υποβλήθηκε στην Αυστρία. Το γερμανικό συνταξιοδοτικό 
ταμείο θεωρεί ότι η θεραπεία έλαβε χώρα στη Γερμανία και αντιμετωπίζει τη λοίμωξη από 
ηπατίτιδα C ως εργατικό ατύχημα. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αυτό είναι άδικο και ότι, 
αφαιρώντας από τη σύνταξή του τα έξοδα που κατέβαλε η Αυστρία, η Γερμανία παραβίασε 
την κυριαρχία της Αυστρίας. Ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Ο αναφέρων διαμένει στην Αυστρία και λαμβάνει σύνταξη γήρατος από τη Γερμανία. Ο 
αυστριακός φορέας ασφάλισης για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, ο 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), καταβάλλει παροχή σε χρήμα στον 
αναφέροντα λόγω της χρόνιας ηπατίτιδας C από την οποία μολύνθηκε κατά τη δωρεά 
πλάσματος αίματος. Ο αρμόδιος γερμανικός φορέας ασφάλισης συντάξεων, ο Deutsche 
Rentenversicherung Bund (DRV Bund), μείωσε τη σύνταξη που χορηγεί στον αναφέροντα 
κατά το ποσό που του καταβάλλεται από τον AUVA. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η 
ηπατίτιδα C από την οποία μολύνθηκε δεν μπορεί να θεωρείται εργατικό ατύχημα και ότι, 
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αφαιρώντας την παροχή που του χορηγείται από τον AUVA, ο DRV Bund παραβίασε την 
κυριαρχία της Αυστρίας.

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, και πρωτίστως 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας1, προβλέπει μόνο τον συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
κατά κύριο λόγο ελεύθερα να ορίζουν τις λεπτομέρειες των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειάς τους. Στην ελευθερία αυτήν περιλαμβάνεται ο ορισμός του τι συνιστά εργατικό 
ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η 
Επιτροπή, οι παροχές σε χρήμα που καταβάλλονται σε πρόσωπα που πάσχουν από ασθένειες 
που τους μεταδόθηκαν κατά τη δωρεά αίματος ή πλάσματος αίματος θεωρούνται παροχές σε 
σχέση με επαγγελματική ασθένεια βάσει της αυστριακής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, δεν 
αντιβαίνει στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παροχή που καταβάλλεται στον 
αναφέροντα από τον AUVA να θεωρείται παροχή σε σχέση με εργατικό ατύχημα ή 
επαγγελματική ασθένεια από τον DRV Bund.

Δεδομένου ότι η παροχή που καταβάλλεται στον αναφέροντα από τον AUVA δεν αποτελεί 
παροχή αναπηρίας, γήρατος ή επιζώντων, η αλληλοεπικάλυψή της με τη σύνταξη που 
καταβάλλεται στον αναφέροντα από τον DRV Bund πρέπει να θεωρείται «συρροή παροχών 
διαφορετικής φύσης» (άρθρο 53, παράγραφος 1 και 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004).
Οι κανόνες που εφαρμόζονται σε αυτές τις καταστάσεις συρροής παροχών διαφορετικής 
φύσης και ορίζονται στο άρθρο 53, παράγραφος 3, και στο άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004 δεν απαγορεύουν την ύπαρξη εθνικού κανόνα όπως αυτού που εφαρμόζεται 
από τον DRV Bund, σύμφωνα με τον οποίο μια παροχή σε χρήμα, είτε πρόκειται για παροχή 
που λαμβάνεται σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία είτε για παροχή που λαμβάνεται βάσει 
της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους, για εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια 
αφαιρείται από τη σύνταξη γήρατος. Αντιθέτως, δεδομένου ότι το άρθρο 51, παράγραφος 1, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 ορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το πώς αυτή η 
αφαίρεση (παροχών διαφορετικής φύσης) πρέπει να γίνεται από περισσότερες από μία 
παροχές (αναπηρίας, σύνταξης ή επιζώντων), προκύπτει σαφώς ότι δεν αντιβαίνει στη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η αφαίρεση (παροχών διαφορετικής φύσης) να 
γίνεται από μία μόνο παροχή (αναπηρίας, γήρατος, επιζώντων).

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι η απόφαση που έλαβε ο DRV Bund για την 
αφαίρεση της παροχής που καταβάλλεται στον αναφέροντα από τον AUVA δεν αντιβαίνει 
στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ΕΕ 
L 166 της 30.4.2004, σ. 1 (διορθωτικό ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1244/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 338 της 
22.12.2010, σ. 35).


