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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1132/2010 του Richard Prince, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την προσωπική κατάστασή του και εικαζόμενες διακρίσεις στο Ηνωμένο 
Βασίλειο σε βάρος αλλοδαπών εργαζομένων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος διαμένει στη Βόρεια Ιρλανδία, διαμαρτύρεται για το σύστημα 
καταχώρισης των εργαζομένων (WRS) του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο θεσπίσθηκε το 
2004 όταν προσχώρησαν νέα κράτη μέλη στην ΕΕ. Θεωρεί ότι το σύστημα αποτελεί μέτρο 
που εισάγει διακρίσεις, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι ενδιαφερόμενοι 
αλλοδαποί εργαζόμενοι απαιτούν κοινωνικές παροχές. Ο αναφέρων, ο οποίος πάσχει από 
οξύτατα προβλήματα υγείας, που θεωρεί ότι δεν λαμβάνονται αρκετά σοβαρά υπόψη, ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Ιουλίου 2011

Ο αναφέρων, πολωνός πολίτης, διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εργάστηκε ως οδηγός 
φορτηγού. Ισχυρίζεται ότι το σύστημα καταχώρισης των εργαζομένων (WRS) του Ηνωμένου 
Βασιλείου εισάγει διακρίσεις και ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι δεν ενημερώθηκαν για την 
υποχρέωση καταχώρισης, κάτι που είναι επίσης σημαντικό όταν απαιτούν κοινωνικές 
παροχές. Δηλώνει περαιτέρω ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στη σπονδυλική στήλη από τον 
Ιούνιο του 2009 και θεωρεί ότι η κατάσταση της υγείας του τον εμποδίζει να ασκήσει 
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οποιοδήποτε είδος εργασίας, αλλά ο γιατρός στο γραφείο παροχών θεωρεί ότι είναι ικανός να 
εργαστεί και η παροχή που λάμβανε λόγω ανικανότητας διακόπηκε. Επιπλέον, διαμαρτύρεται 
για τη διακοπή του στεγαστικού επιδόματός του.

Από τον Μάρτιο του 2011, ο αναφέρων προσκομίζει στο Κοινοβούλιο πρόσθετα έγγραφα της 
αλληλογραφίας του με εθνικό δικαστήριο σχετικά με την καταγγελία του για ανάρμοστη 
συμπεριφορά εθνικού δικαστή σε μια υπόθεση που κίνησε ο ίδιος κατά πρώην εργοδότη του. 
Υπέβαλε επίσης καταγγελίες κατά του εισαγγελέα και του δικηγόρου του κατηγορούμενου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύστημα καταχώρισης των εργαζομένων

Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν, χωρίς να χρειάζονται άδεια εργασίας. Ωστόσο, βάσει 
των μεταβατικών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στη συνθήκη προσχώρησης 8 εκ των 10 κρατών 
μελών που εντάχθηκαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 («ΕΕ των 8»), αυτό το δικαίωμα θα 
μπορούσε να περιοριστεί προσωρινά από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για τους πολίτες των 
κρατών μελών της ΕΕ των 8. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν συμφωνηθεί στις περισσότερες από 
τις προηγούμενες διευρύνσεις της ΕΕ και στοχεύουν στη σταδιακή θέσπιση νομοθεσίας της 
ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, προκειμένου να αποφεύγονται 
διαταραχές στην αγορά εργασίας λόγω αιφνίδιας συρροής εργαζομένων. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο χρησιμοποίησε αυτήν τη δυνατότητα και έως τις 30 Απριλίου 2011 απαιτούσε από 
τους πολίτες των εν λόγω 8 χωρών που επιθυμούσαν να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο να 
εγγραφούν στο WRS καταβάλλοντας ένα τέλος.

Ως εκ τούτου, αντιθέτως με την άποψη του αναφέροντος, η απαίτηση καταχώρισης των 
πολωνών εργαζομένων δεν εισήγαγε διακρίσεις λόγω εθνικότητας, δεδομένου ότι η 
νομοθεσία της ΕΕ την επιτρέπει. Από την 1η Μαΐου 2011, οι πολίτες της ΕΕ των 8 
απολαύουν πλήρως του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία κατά τον ίδιο τρόπο με τους 
εργαζόμενους εντός της ΕΕ.

Παροχή λόγω ανικανότητας

Οι μεταβατικές ρυθμίσεις δεν επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αποκλίνουν από τη νομοθεσία 
της ΕΕ σχετικά με την ίση μεταχείριση με βάση την εθνικότητα όσον αφορά τις παροχές
κοινωνικής ασφάλισης όπως η παροχή λόγω ανικανότητας. Ωστόσο, η παροχή λόγω 
ανικανότητας που λάμβανε ο αναφέρων φαίνεται να διακόπηκε όχι επειδή δεν είναι πολίτης 
του Ηνωμένου Βασιλείου ή επειδή υπάγεται στο WRS, αλλά επειδή δεν θεωρείται ανίκανος 
προς εργασία. Σε αντίθεση με την άποψη του αναφέροντος, η διακοπή της παροχής δεν 
αντίκειται, ως εκ τούτου, στο δίκαιο της ΕΕ, καθώς οι όροι για τα δικαιώματα σε παροχές 
συνιστούν αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους και ορίζονται αποκλειστικά από το εθνικό 
δίκαιο. Καθώς οι παροχές λόγω ανικανότητας προϋποθέτουν κατά κανόνα να είναι κάποιος 
ανίκανος προς εργασία, ο αναφέρων οφείλει να χρησιμοποιήσει τα μέσα προσφυγής που είναι 
διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο αν θεωρεί ότι δεν μπορεί να εργαστεί και ότι δικαιούται την εν 
λόγω παροχή.

Στεγαστικό επίδομα
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Ο αναφέρων υπέβαλε πρόσθετα έγγραφα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2011 τα 
οποία αναφέρουν ότι το στεγαστικό επίδομα που λάμβανε διακόπηκε επειδή οι αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου θεώρησαν ότι δεν πληρούσε μία από τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο, συγκεκριμένα ότι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν 
ειδικό δικαίωμα διαμονής όπως το δικαίωμα διαμονής ως εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι της ΕΕ δικαιούνται ίση 
μεταχείριση με τους πολίτες του κράτους μέλους όσον αφορά την πρόσβαση σε κοινωνική 
αρωγή όπως το στεγαστικό επίδομα. Επίσης ένας διακινούμενος εργαζόμενος της ΕΕ ο 
οποίος δεν εργάζεται πλέον μπορεί, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7, παράγραφος 3, 
της οδηγίας 2004/38, να διατηρήσει την ιδιότητα του εργαζόμενου, οπότε και δικαιούται ίση 
μεταχείριση εντός του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης. Ωστόσο, ο αναφέρων δεν εργάζεται 
πλέον. Φαίνεται ότι δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι διατηρεί την ιδιότητα του 
εργαζόμενου εάν εργάστηκε πράγματι στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να έχει καταχωριστεί 
στο WRS, όπως προκύπτει από ορισμένα από τα έγγραφα που υπέβαλε: σύμφωνα με τις 
μεταβατικές ρυθμίσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τη δυνατότητα να ζητεί από τους 
πολωνούς πολίτες να καταχωριστούν, κάτι που σημαίνει ότι ο αναφέρων δεν εργαζόταν 
νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής, ο αναφέρων 
δεν μπορεί περαιτέρω να επικαλεστεί την ανωτέρω νομοθεσία της ΕΕ ως επιχείρημα κατά της 
μη επιλεξιμότητάς του για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος.

Πρόσθετα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τον Μάρτιο του 2011

Οι καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά εθνικών δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων 
αποτελούν ζητήματα που εμπίπτουν αποκλειστικά στο εθνικό δίκαιο.

Συμπέρασμα

Η αναφορά δεν στοιχειοθετεί τυχόν παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. Αφορά ζητήματα που 
εμπίπτουν στο εθνικό δίκαιο.

4. ΑΝΑΘ Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012.

Πέραν από την αρχική του αναφορά, ο αναφέρων συνεχίζει να υποβάλει διάφορες πρόσθετες
επιστολές στις οποίες περιγράφει λεπτομερώς την αντίληψη που έχει όσον αφορά πολλές επί
μέρους πτυχές των διαφόρων εθνικών δικαστικών διαδικασιών και άλλων διαδικασιών τις
οποίες έχει ξεκινήσει. Επαναλαμβάνει την αρχική του καταγγελία ότι η στεγαστική υπηρεσία
και ο δικαστής προβαίνουν σε διακρίσεις εναντίον του μη αποδεχόμενοι τους ισχυρισμούς
του για το στεγαστικό επίδομα. 

Στο βαθμό που ο αναφέρων επαναλαμβάνει μία από τις αρχικές του καταγγελίες, ότι δηλαδή 
δικαιούται στεγαστικό επίδομα, η Επιτροπή μπορεί μόνο να επαναλάβει την πληροφορία την 
οποία είχε μεταβιβάσει προηγουμένως, δηλαδή ότι λόγω των προσωπικών περιστάσεων του 
αναφέροντος, ο τελευταίος δεν μπορεί να βασιστεί σε διατάξεις της νομοθεσίας ΕΕ οι οποίες 
προβλέπουν ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι της ΕΕ, ή αυτοί οι οποίοι έχουν το καθεστώς 
των διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ, δικαιούνται ίσης μεταχείρισης με τους εθνικούς 
εργαζόμενους όσον αφορά την πρόσβαση σε κοινωνική αρωγή όπως το στεγαστικό επίδομα. 
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Σε γενικές γραμμές, το κατά πόσον ένα άτομο δικαιούται κάποιο επίδομα ή όχι, εξαρτάται
από το βαθμό στον οποίο αυτός πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού νόμου. Ο εθνικός νόμος
και οι όροι του για την χορήγηση επιδόματος θα πρέπει να είναι συμβατοί με τη νομοθεσία
της ΕΕ, αλλά, όσον αφορά το στεγαστικό επίδομα, η Επιτροπή έχει ήδη εκφράσει την άποψη 
ότι από την εν λόγω αναφορά δεν προκύπτει ότι υπάρχει παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας 
της ΕΕ. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να αποφασίσει τελικά σε ποιο
βαθμό ο αναφέρων πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον εθνικό νόμο, για να τύχει 
στεγαστικού επιδόματος ή όχι, για το οποίο το Δικαστήριο διαπιστώνει επίσης τα πραγματικά 
περιστατικά της μεμονωμένης υπόθεσης. 

Από την πρόσθετη αλληλογραφία δεν προκύπτουν στοιχεία τα οποία θα επέτρεπαν στην
Επιτροπή να αλλάξει τη θέση της σε σχέση με αυτή η οποία εξεφράσθη στην προηγούμενη
ανακοίνωση. 


