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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα:  Αναφορά 0671/2012, του Philippe Lang, εικαζόμενης γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές για τους 
διασυνοριακούς εργαζόμενους

1. Περίληψη της αναφοράς

Η οικογένεια του αναφέροντα ζει στη Γερμανία αλλά εργάζεται στη Γαλλία, ενώ τα παιδιά 
του φοιτούν σε σχολείο στη Γαλλία. Πληρώνουν τους φόρους τους στη Γερμανία και παρόλα 
αυτά οι γερμανικές αρχές αρνούνται να τους παρέχουν οικογενειακά και άλλα επιδόματα. Οι 
Γάλλοι φυσικά τους αρνούνται οποιοδήποτε επίδομα επειδή δεν καταβάλλουν φόρους. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι εμπίπτουν μεταξύ όλων των κατηγοριών και μειονεκτούν σε σχέση με 
τους πολίτες που δεν μετακινούνται

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013.

Ο συντονισμός των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις οικογενειακές παροχές:
Σε περίπτωση που οι γονείς εμπίπτουν σε διαφορετικών κρατών μελών νομοθεσία περί 
κοινωνικής ασφάλισης, η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει ένα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
αρμόδιο κράτος μέλος για την παροχή των οικογενειακών παροχών. Τα οφέλη παρέχονται 
από το κύριο αρμόδιο κράτος και το δευτερεύον αρμόδιο κράτος παρέχει το λεγόμενο 
"συμπλήρωμα διαφοράς" (το ποσό που υπερβαίνει τις παροχές που καταβάλλονται από το 
κύριο αρμόδιο κράτος). 
Είναι προφανές στην προκειμένη περίπτωση και οι δύο γονείς υπάγονται στη γαλλική 
νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης, επειδή εργάζονται στη Γαλλία και ως εκ τούτου θα 
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πρέπει να λαμβάνουν όλες τις γαλλικές οικογενειακές παροχές, ανεξάρτητα από το γεγονός 
ότι η οικογένεια κατοικεί στη Γερμανία.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν διαθέτουν λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τις διάφορες 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται στα 27 κράτη μέλη και δεν μπορούν, 
συνεπώς, να παρέχουν καμία γνώμη σχετικά με τον τύπο και τα προσόντα του οφέλους / 
αποζημίωσης που προβλέπεται στη Γαλλία για τα σχολικά ταξίδια που αναφέρει ο αναφέρων.
“Οικογενειακό επίδομα” νοείται κάθε παροχή σε είδος ή σε χρήμα, προοριζόμενη να 
αντισταθμίσει τα οικογενειακά βάρη, εξαιρουμένων των προκαταβολών παροχών διατροφής 
και των ειδικών επιδομάτων τοκετού.  Στην υπόθεση Offermans C-85/99, το Δικαστήριο της 
ΕΕ έκρινε ότι η έκφραση «για την κάλυψη των οικογενειακών βαρών» πρέπει να ερμηνευθεί 
ως αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, σε μια δημόσια συνεισφορά στον οικογενειακό 
προϋπολογισμό η οποία αποσκοπεί στην ελάφρυνση των βαρών που συνεπάγεται η 
συντήρηση των παιδιών.
Είναι θέμα που η εθνική διοίκηση ή το αρμόδιο δικαστήριο πρέπει να κρίνει και να 
αποφασίσει εάν ένα όφελος, όπως αυτό που αναφέρει ο αναφέρων, είναι μια παροχή 
κοινωνικής ασφάλισης για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Αν θα ήταν 
αυτή η περίπτωση, η Γαλλία, ως αρμόδιο κράτος για το οικογενειακό επίδομα κοινωνικής 
ασφάλισης του αιτούντος, είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αυτό το όφελος. 
Αν το συμπέρασμα του εθνικού δικαστή θα ήταν ότι το όφελος αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα 
«κοινωνικό πλεονέκτημα» και παρέχεται στον αναφέροντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 492/2011, επειδή ο αναφέρων εργάζεται στη Γαλλία. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, η 
Γαλλία θα πρέπει να παρέχει στον αναφέροντα το επίδομα για τα ταξίδια.
Αντίθετα, η «κοινωνική βοήθεια» ως ένα όφελος άλλου είδους ή που υπόκειται σε άλλες 
συνθήκες, στις περισσότερες περιπτώσεις συνδέεται στενά με το κοινωνικό περιβάλλον και 
ως εκ τούτου με τον τόπο όπου κατοικούν οι ενδιαφερόμενοι. Σε αυτή την περίπτωση, η 
Γερμανία, ως κράτος κατοικίας πρέπει να παρέχει το όφελος αν το επίδομα αυτό προβλέπεται 
από τη νομοθεσία του και ο αναφέρων καλύπτει τις προϋποθέσεις για αυτό.
Αφού η οικογένεια του αναφέροντα κατοικεί στη Γερμανία, ανάλογα με το εν αναμονή 
προδικαστικό ερώτημα ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-126/12 "Brück", ο αναφέρων μπορεί, βάσει της 
γερμανικής εθνικής νομοθεσίας, να δικαιούται να λαμβάνει, επιπλέον, το συμπλήρωμα για 
οικογενειακές παροχές στη Γερμανία, αν τα γερμανικά οικογενειακά επιδόματα υπερβαίνουν 
το ποσό που προβλέπεται για την οικογένεια από τη Γαλλία. 
Φορολογία εισοδήματος και μείωση της ισχύουσας φορολογικής βάσης στην κατάσταση του 
αιτούντος: 
Η Επιτροπή αναφέρεται στην ανακοίνωσή της για την αναφορά 135/2012 σχετικά με ένα 
παρόμοιο θέμα
Συμπεράσματα
Ο αναφέρων πρέπει να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο γαλλικό φορέα και να ζητήσει να του 
καταβληθούν όλα τα οικογενειακά επιδόματα που προβλέπονται από τη γαλλική εθνική 
νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης. Τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ -
αξιολόγηση των στόχων και των σκοπών της ειδικής αποζημίωσης που προβλέπεται 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία - είναι ένα θέμα για το οποίο είναι αρμόδια η εθνική 
διοίκηση και σε έσχατη περίπτωση, το εθνικό δικαστήριο. Η Επιτροπή δεν μπορεί να 
παρέμβει σε μεμονωμένες εθνικές διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες.
Ανάλογα με την έκβαση του εν αναμονή προδικαστικού ερωτήματος ενώπιον του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-126/12 



CM\929943EL.doc 3/3 PE506.269v01-00

EL

"Brück", ο αναφέρων μπορεί, βάσει της γερμανικής εθνικής νομοθεσίας, να δικαιούται να 
λάβει το συμπλήρωμα διαφοράς για τις οικογενειακές παροχές στη Γερμανία, αν τα 
γερμανικά οικογενειακά επιδόματα υπερβαίνουν το ποσό που προβλέπεται για την οικογένεια 
από τη Γαλλία.
Όσον αφορά τη φορολογική νομοθεσία, οι πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων στην 
Επιτροπή Αναφορών δεν δείχνουν παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


