
CM\929991EL.doc PE506.295v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.2.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0951/2012 , του Josef Müllejans, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα με τις συνταξιοδοτικές του παροχές και την ασφάλιση ασθενείας 
του στις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι γερμανός πολίτης, ο οποίος κατοικεί στις Κάτω Χώρες αλλά δεν έχει 
εργασθεί ποτέ εκεί. Λαμβάνει σύνταξη από τη Γερμανία και, μετά το 65ο έτος της ηλικίας 
του, λαμβάνει και μικρή παροχή γήρατος ύψους 36 ευρώ από τις Κάτω Χώρες. Λόγω 
τροποποίησης της ολλανδικής νομοθεσίας, ο αναφέρων είναι υποχρεωμένος από το 2006 να 
αποκτήσει ασφάλιση ασθενείας στις Κάτω Χώρες. Οι ασφαλιστικές εισφορές για αυτήν 
ανέρχονται σε 125 ευρώ σε μηνιαία βάση, ποσοστό 5% της γερμανικής του σύνταξης για την 
επονομαζόμενη ασφάλιση υγείας και ποσοστό 22,25% της ασφάλειας ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης στο πλαίσιο της γερμανικής του σύνταξης. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό δεν έχει 
κοινωνικό χαρακτήρα. Υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση Nikula, η 
χώρα κατοικίας ενός ατόμου που λαμβάνει σύνταξη από άλλο κράτος μέλος δεν μπορεί να 
ζητεί την καταβολή εισφορών ασφάλισης ασθενείας που υπερβαίνουν το ύψος της σύνταξης 
που λαμβάνει το εν λόγω άτομο από τη χώρα κατοικίας του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 

πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η Επιτροπή είχε ήδη την ευκαιρία να εξετάσει ενδελεχώς τους ισχυρισμούς του αναφέροντα 
και κατέληξε στο συμπέρασμα σε προηγούμενη αλληλογραφία ότι η καταγγελία του δεν 
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υποδείκνυε πλημμελή εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή 
ενημέρωσε τον αναφέροντα για τα αποτελέσματα της ανάλυσής της, σχετικά με την 
καταγγελία του, με επιστολές με ημερομηνία 5 Ιουλίου 2010, 19 Απριλίου 2011 και 29 
Νοεμβρίου 2011.

Κατ’ αρχάς η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει, ότι ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ειδικότερα το άρθρο 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/20041, προβλέπει τον συντονισμό και όχι την εναρμόνιση της 
νομοθεσίας των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος παραμένει ελεύθερο να 
καθορίσει τις λεπτομέρειες του δικού του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, δηλαδή ποιες 
υπηρεσίες παρέχονται, τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, με ποιο τρόπο τα εν λόγω οφέλη 
υπολογίζονται και πόσες εισφορές πρέπει να καταβληθούν. Η νομοθεσία της ΕΕ, ειδικότερα ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, θεσπίζει κοινούς κανόνες και αρχές οι οποίες πρέπει να 
τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές όταν εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία.

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/712 οι εισφορές 
υγειονομικής περίθαλψης εκ μέρους των συνταξιούχων περιορίζονται από το ποσό της 
σύνταξης που το εν λόγω άτομο λαμβάνει από το κράτος που συλλέγει τις εισφορές, η 
αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 30 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 δεν 
περιλαμβάνει παρόμοιους περιορισμούς.

Ο λόγος για τη μη επανεισαγωγή του περιορισμού που καθορίζεται από το άρθρο 33 του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 δικαιολογείται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
κατάσταση στην οποία οι εισφορές, λόγω ελάχιστου τμήματος των συντάξεων, θα μπορούσαν 
να μειωθούν σημαντικά, ενώ το αρμόδιο κράτος μέλος θα είναι παρ’ όλα ταύτα υποχρεωμένο 
να παράσχει πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Ένα παρόμοιο πλεονέκτημα θα ήταν αδικαιολόγητο και θα οδηγούσε επιπλέον σε ανισότητα 
μεταξύ των συνταξιούχων, που λαμβάνουν όλο το τμήμα  ή το κυριότερο τμήμα της σύνταξής 
τους από το αρμόδιο κράτος μέλος (και οι οποίοι πρέπει να καταβάλουν πλήρεις εισφορές) 
και αυτών οι οποίοι λαμβάνουν μόνο ένα μικρό τμήμα της σύνταξής τους από το κράτος (και 
των οποίων οι εισφορές ήσαν σημαντικά μειωμένες).

Το άρθρο 30 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 άρει ως εκ τούτου μια 
παρόμοια ανισορροπία υπογραμμίζοντας ότι οι εισφορές θα πρέπει να αφαιρούνται όχι μόνο 
από τη σύνταξη που καταβάλλεται από το κράτος μέλος το οποίο εισπράττει τις εισφορές 
αλλά, αν αυτό καταστεί αναγκαίο, από τις συντάξεις που λαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη.

Οι εισφορές για ασθένεια, παροχές μητρότητας, καθώς και ισοδύναμες παροχές πατρότητας, 
τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 μπορεί να 
επιβάλουν οι Κάτω Χώρες, μπορούν να αφαιρεθούν ως εκ τούτου, όχι μόνο από τη σύνταξη 
                                               
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 200, 7.6.2001, σ. 1 (Διορθωτικό), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
465/2012 (ΕΕ L 149, 8.6.2012, σ. 4) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης

Σεπτεμβρίου 2009 που καθορίζει τη διαδικασία για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) Ν122483/2004 σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ΕΕ L 284, 30.10.2009, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. 465/2012 (ΕΕ L 349, 19.12.2012, σ. 45).
2 Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως 
στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος, ΕΕ L 149, 5.7.1971, σ. 2, όπως τροποποιήθηκε  από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 592/2008 (ΕΕ L 177, 4.7.2008, σ. 1).
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που χορηγεί το κράτος μέλος το οποίο λαμβάνει τις εισφορές αλλά, αν αυτό καταστεί 
αναγκαίο, και από τις συντάξεις που λαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη.    

Όμως, ένας συνταξιούχος στον οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε χειρότερη από έναν εθνικό υπήκοο του εν λόγω 
κράτους μέλους που λαμβάνει παρόμοιο συνολικό ποσό σύνταξης από το κράτος αυτό. Για το 
λόγο αυτό μπορεί να έχουμε ως αποτέλεσμα να μην ζητηθεί από τον αναφέροντα η καταβολή 
περισσότερων εισφορών απ’ ότι πληρώνει ένα άτομο με ολλανδική υπηκοότητα, το οποίο 
λαμβάνει το ίδιο ποσό σύνταξης (υπολογιζόμενο ως άθροισμα της γερμανικής και ολλανδικής 
σύνταξης).

Η Επιτροπή έχει γνώση του γεγονότος ότι σε ορισμένες καταστάσεις, ένας συνταξιούχος 
μπορεί να βρεθεί σε λιγότερο ευνοϊκή θέση όταν αυτός ή αυτή μετακινηθεί από ένα κράτος 
μέλος όπου οι εισφορές για ασφάλιση ασθενείας είναι υψηλότερες. Όμως, δεδομένων των 
διαφορών στη νομοθεσία για κοινωνική ασφάλιση των κρατών μελών, οι οποίες δεν έχουν 
αρθεί από τις διατάξεις περί συντονισμού, η μετακίνηση από ένα κράτος μέλος σε άλλο 
μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκή για το ασφαλιζόμενο πρόσωπο από απόψεως 
εισφορών1 .

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα στην Επιτροπή Αναφορών, ακόμη 
και όταν αυτές εξετασθούν υπό το πρίσμα των πληροφοριών που είχε υποβάλει ο αναφέρων 
νωρίτερα στην Επιτροπή, δεν υποδεικνύουν πλημμελή εφαρμογή του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                               
1

Βλέπε αντίστοιχη απόφαση στην Υπόθεση Case C-137/11 (Partena ASBL v Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) [2010] που δεν έχει 

ακόμη δημοσιευθεί, παράγραφος 52, Υπόθεση C-208/07 (von Chamier-Glisczinski)  [2009] ECR I‑ 6095, παράγραφοι 84 και 85, Υπόθεση 

C-211/08  (Commission v Spain) [2010] ECR I‑ 5267, παράγραφος 61 και Σχετικές Υποθέσεις C-393/99 και C 394/99 (Hervein and Others)
[2002] ECR I-2829, παράγραφοι 50 έως 52.


