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Θέμα: Αναφορά 1171/2012, του Steven Sylveser, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το εξαγώγιμο του επιδόματος διαβίωσης αναπήρων που χορηγείται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κατηγορεί το υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου για 
το γεγονός ότι δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Ο αναφέρων εξηγεί ότι όσο ζούσε στο 
Ηνωμένο, από το 1999 μέχρι το 2001, λάμβανε το επίδομα διαβίωσης αναπήρων. Ωστόσο, 
από το 2002 που μετακόμισε στη Νορβηγία έπαψε να του χορηγείται το εν λόγω επίδομα. Ο 
αναφέρων παραπέμπει στην απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ του 2007 στην υπόθεση C-
299/05, βάσει της οποίας, όπως ισχυρίζεται, επιβεβαιώνεται ότι το εν λόγω επίδομα είναι 
εξαγώγιμο σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ο αναφέρων έχει αποταθεί στο υπουργείο Εργασίας και 
Συντάξεων από το 2010 ανεπιτυχώς παρόλο που αναμενόταν να λάβει απάντηση τον 
Σεπτέμβριο του 2012. Κατέθεσε επίσης καταγγελία στον Διαμεσολαβητή της Υγειονομικής 
Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος απεφάνθη ότι δεν μπορούσε να παρέμβει. Ο 
αναφέρων σημειώνει μεταξύ άλλων ότι οι νορβηγικές αρχές αρνούνται να του χορηγήσουν 
σύνταξη αναπηρίας δεδομένου ότι δεν κατέβαλε ποτέ εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στην 
εν λόγω χώρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

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

Μέχρι τη μετακόμισή του το 2002, ο αναφέρων διέμενε στο Ηνωμένο Βασίλειο και λάμβανε 
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ανελλιπώς το επίδομα διαβίωσης αναπήρων (ΕΔΑ). Κατά την περίοδο της μετακόμισής του 
το Νοέμβριο του 2002, το εν λόγω επίδομα θεωρούνται ειδική παροχή χωρίς συνεισφορά. Οι 
παροχές αυτές έχουν χαρακτηριστικά κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικής αρωγής. Εάν οι 
παροχές περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος ΙΙα του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/711, δεν χρειάζεται να εξαχθούν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή κράτος του ΕΟΧ. 
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.1408/71 εφαρμόζεται στη Νορβηγία σύμφωνα με το Παράρτημα 
VI της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο2.

Στην απόφασή του της 18ης Οκτωβρίου 2007 για την υπόθεση C-299/05, το Δικαστήριο 
αποδέχτηκε το αίτημα της Επιτροπής για ακύρωση της εγγραφής του ΕΔΑ στο Παράρτημα 
ΙΙα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1408/71. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
αποδέχτηκε εν συνεχεία ότι το ΕΔΑ είναι ένα επίδομα ασθενείας κατάλληλο για εξαγωγή σε 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Αναφέρθηκε ότι για άτομα που έχασαν το δικαίωμα τους για το 
ΕΔΑ επειδή μετακόμισαν σε άλλο κράτος μέλος όχι νωρίτερα από το Μάρτιο του 2001 και 
πριν τις 18 Οκτωβρίου 2007, η καταβολή των εν λόγω παροχών θα μπορούσε να εξεταστεί 
από τη 18η Οκτωβρίου 2007 και έπειτα, δεδομένου ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για επαναφορά και καθ’ όλη την περίοδο μη αναγνώρισης του αιτήματος πληρούνταν 
οι υπόλοιπες σχετικές υποχρεώσεις επιλεξιμότητας που ορίζονται βάσει του εγχώριου και 
ευρωπαϊκού δικαίου.

Ωστόσο, υπάρχει μια ομάδα ατόμων που εξακολουθεί να μην καλύπτεται από την απόφαση 
αυτήν. Η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-503/09 Lucy Stewart κατά Secretary of 
State for Work and Pensions δεν διευθετεί το ζήτημα της εφαρμογής του ελέγχου 
προγενέστερης παρουσίας όσον αφορά τα επιδόματα ασθενείας και, επομένως, η διαδικασία 
επί παραβάσει εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει ανοικτή.

Όσον αφορά την υπόθεση του αναφέροντα, το επίδομα διαβίωσης αναπήρου δεν μπορεί να 
επαναχορηγηθεί διότι δεν πληρούνταν οι λοιπές προϋποθέσεις για το δικαίωμα λήψης 
παροχών καθ’ όλη την περίοδο κατά την οποία το αίτημά του δεν αναγνωριζόταν, και όχι 
εξαιτίας της εφαρμογής του ελέγχου προγενέστερης παρουσίας, καθώς υπάγεται στην ομάδα 
για την οποία η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί ότι ικανοποιείται ο έλεγχος 
προγενέστερης παρουσίας.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου παύει να ισχύει κατά την έναρξη 
εφαρμογής της νορβηγικής νομοθεσίας στον αναφέροντα, σύμφωνα με τους κανόνες της 
ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71. Το Δικαστήριο, στην 
απόφασή του για την υπόθεση C-276/96 (Kuusijärvi),3 αποφάσισε ότι «το γεγονός ότι η 
νομοθεσία ενός κράτους μέλους εξαρτά το δικαίωμα ενός ατόμου, το οποίο διέκοψε κάθε 
έμμισθη δραστηριότητα στο έδαφός του και το οποίο δεν πληροί συνεπώς πλέον τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 1408/71, να υπαχθεί ή 
να εξακολουθήσει να υπάγεται στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως του κράτους μέλους αυτού 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που 
διακινούνται εντός της Κοινότητας, ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 592/2008 (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 1).
2ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3· και επίσημες δημοσιεύσεις των κρατών του ΕΟΧ.
3 Υπόθεση C-275/96 Kuusijärvi [1998] Συλλογή I - 3419, παράγραφος 32.
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από την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό έχει την κατοικία του στο έδαφός του δεν είναι ικανό να 
στερήσει την πρακτική αποτελεσματικότητα από το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο στ), του 
κανονισμού αυτού ούτε να αποκλείσει το ενδιαφερόμενο άτομο από την εφαρμογή κάθε 
κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, ειδικότερα εκείνης που έχει εφαρμογή δυνάμει του 
κανονισμού 1408/71».

Το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 θεσπίζει ένα 
κανόνα σύγκρουσης νόμων για άτομα που δεν ασκούν (ή δεν ασκούν πλέον) επαγγελματικές 
δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα, «το άτομο στο οποίο η νομοθεσία κράτους 
μέλους παύει να έχει εφαρμογή, χωρίς η νομοθεσία άλλου κράτους μέλους να καταστεί 
εφαρμοστέα κι αυτό σύμφωνα με έναν από τους κανόνες που αναφέρονται στα προηγούμενα 
στοιχεία ή με μια από τις εξαιρέσεις ή ειδικούς κανόνες που αναφέρονται στα άρθρα 14 έως 17, 
υπόκειται στη νομοθεσία κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου κατοικεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτής και μόνο της νομοθεσίας».

Κατά τη στιγμή της μετακόμισης στη Νορβηγία το 2002, η βρετανική νομοθεσία έπαψε 
ουσιαστικά να ισχύει για τον αναφέροντα καθώς δεν ήταν πλέον αποδέκτης οποιουδήποτε 
επιδόματος από το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που θα τον συνέδεε πραγματικά με το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Προκύπτει από ένα από τα έγγραφα που ο 
αναφέρων επισυνάπτει στην αναφορά ότι, για ορισμένο χρονικό διάστημα, λάμβανε παροχές 
επανένταξης από τη Νορβηγία. Ο αναφέρων, επομένως, έπειτα από τη μεταφορά της 
κατοικίας του εκεί, αιτήθηκε και έλαβε επίδομα ασθενείας από το κράτος μέλος διαμονής. 
Επιπλέον, συμπλήρωσε ασφαλιστικές περιόδους στο κράτος αυτό. Ως εκ τούτου, τέθηκε σε 
εφαρμογή η νορβηγική νομοθεσία για τον αναφέροντα. Το γεγονός ότι οι περίοδοι ασφάλισης 
που συμπλήρωσε στη Νορβηγία δεν είναι ενδεχομένως επαρκείς για τη χορήγηση πλήρους 
δικαιώματος για τη λήψη νορβηγικής σύνταξης αναπηρίας δεν συνιστά καθεαυτό παράβαση 
του δικαίου της ΕΕ.

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.1408/71 θεσπίζει ένα υποχρεωτικό σύστημα κανόνων 
συγκρούσεως νόμων που καθορίζουν ποια νομοθεσία εφαρμόζεται σε πρόσωπα που 
αντιμετωπίζουν μια διασυνοριακή κατάσταση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, η νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνον εάν πάψει να ισχύει η νομοθεσία του κράτους μέλους 
στην οποία ένα άτομο υπάγονταν προηγουμένως. Ο αναφέρων ουσιαστικά υπάγονταν στη 
νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης του κράτους μέλους διαμονής του και επωφελούνταν 
από το εν λόγω σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έπειτα από την εγκατάστασή του σ’ αυτό το 
κράτος μέλος.  Το γεγονός ότι ενδέχεται άλλοτε να δικαιούται και άλλοτε να μην δικαιούται 
άλλες κοινωνικές παροχές στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος εναπόκειται στην κρίση του 
εθνικού νομοθέτη, με την προϋπόθεση ένα πρόσωπο που μεταναστεύει να μην υποστεί 
δυσμενή μεταχείριση.


