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Suġġett: Petizzjoni 0938/2011, imressqa minn Andrea Niemeyer-Otte, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas ta’ rikonoxximent mis-servizzi soċjali Ġermaniżi 
ta’ perjodu ta’ trobbija tat-tfal

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-fatt li s-servizzi soċjali Ġermaniżi ma jirrikonoxxux perjodu 
li fih ma kinitx qed taħdem u kienet qed trabbi t-tifel jew it-tifla tagħha. Skont il-
petizzjonanta, dan jirriżulta mill-Artikoli 44 u 97 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 li 
jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali. Il-petizzjonanta temmen li fil-każ tagħha, ir-
Regolament imur kontra l-prinċipju ta’ ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa skont l-Artikolu 23 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012

Il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tipprovdi għall-koordinazzjoni u mhux għall-
armonizzazzjoni ta’ skemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru huwa liberu li 
jiddetermina d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu, inklużi liema benefiċċji 
għandhom jingħataw, il-kundizzjonijiet għall-eleġibilità, kif dawn il-benefiċċji jiġu kkalkolati 
u kemm-il kontribuzzjoni għandha tingħata. Il-liġi tal-Unjoni, partikolarment ir-
Regolament (KEE) Nru 883/2004, tistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu 
osservati mill-awtoritajiet nazzjonali kollha meta japplikaw il-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli 
jiżguraw li l-applikazzjoni tal-liġijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi ta’ 
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trattament ugwali u nuqqas ta’ diskriminazzjoni. Permezz ta’ dan, jiġi żgurat li l-applikazzjoni 
tal-liġijiet nazzjonali differenti ma taffettwax b’mod negattiv lil persuni li jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiċċaqilqu b’mod ħieles fl-Unjoni Ewropea.

Fir-rigward ta’ perjodi ta’ trobbija ta’ tfal, ġew introdotti dispożizzjonijiet ġodda fir-
Regolament (KE) Nru 987/2009 dwar l-inklużjoni ta’ dawn il-perjodi meta jiġu kkalkulati l-
pensjonijiet. L-Artikolu 44(1) fih definizzjoni ta’ x’għandu jiġi mifhum mill-perjodi ta’ 
trobbija ta’ tfal. L-Artikolu 44(2) u (3) jistipulaw liema Stat Membru għandu jkun 
responsabbli mill-inklużjoni tal-perjodi ta’ trobbija ta’ tfal fil-kalkolu ta’ pensjoni. Id-
dispożizzjoni l-ġdida tqis sew il-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f’C-135/ Elsen u C-
28/200 Kauer, fejn il-Qorti kienet tal-opinjoni li l-Istat Membru ta’ impjieg preċedenti 
jkompli jkun kompetenti għall-inklużjoni tal-perjodi ta’ trobbija ta’ tfal, inkella jkun hemm 
diskriminazzjoni mhux ġustifikata abbażi tan-nazzjonalità. 

Il-leġiżlazzjoni ta’ bosta Stati Membri tipprovdi li l-perjodi dedikati għat-trobbija ta’ tfal li 
waqthom, l-attività professjonali tiġi interrotta jew titwaqqaf, u b’hekk ma jitħallsux 
kontribuzzjonijiet (mill-impjegati), huma madankollu meqjusa għal raġunijiet ta’ kalkolu ta’ 
pensjonijiet tal-età kbira (jew pensjonijiet ta’ invalidità, li l-ammont tagħhom jiddependi fuq 
it-tul tal-perjodu assigurat). 

F’dan il-każ, l-ilmentattriċi li kienet tgħix il-Ġermanja marret toqgħod Franza sentejn wara li 
kellha t-tifel jew it-tifla minħabba li r-raġel tagħha mar jaħdem Franza. Kienet qed toqgħod 
Franza għal madwar sentejn. Tul dan il-perjodu, ħadet ħsieb it-tifel jew it-tifla u ma wettqet l-
ebda attività professjonali. Wara li reġgħet marret il-Ġermanja, l-awtoritajiet Ġermaniżi ma 
rrikonoxxewx dan il-perjodu bħala perjodu ta’ trobbija ta’ tfal rilevanti għall-kalkolu tal-
pensjoni. 

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni Ġermaniża dwar perjodi ta’ trobbija ta’ tfal, fil-każijiet 
imsemmija hawn fuq, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja qieset il-fatt li l-leġiżlazzjoni rilevanti 
tirrikjedi t-tmiem ta’ impjieg immedjatament qabel il-bidu tal-perjodu ta’ trobbija ta’ tfal –
sakemm ikun hemm inqas minn xahar bejn dawn iż-żewġ perjodi – filwaqt li kundizzjoni bħal 
din mhijiex meħtieġa jekk il-ġenitur li jrabbi t-tifel jew tifla normalment jgħix miegħu jew 
magħha l-Ġermanja, ikun ta’ żvantaġġ għal xi ċittadini sempliċement minħabba li jkunu 
eżerċitaw il-libertà ta’ moviment u residenza fi Stat Membru ieħor. Dan ġie kkonfermat 
f’sentenza reċenti li nqatgħet fid-19 ta’ Lulju 2012 (il-Kawża C-522/1- Doris Reichel-Albert) 
li tittratta wkoll il-leġiżlazzjoni Ġermaniża dwar perjodi ta’ trobbija ta’ tfal. Fil-paragrafu 38 
ta’ din is-sentenza, il-qorti fakkret li “għalkemm l-Istati Membri jżommu l-kompetenza 
tagħhom fir-rigward tat-tmexxija tas-sistemi tagħhom tas-sigurtà soċjali, madankollu huma 
għandhom, fl-eżerċizzju ta’ din il-kompetenza, jirrispettaw id-dritt Komunitarju u, b’mod 
partikolari, id-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-moviment liberu taċ-ċittadini żgurat mill-
Artikolu 21 TFUE”. 

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, l-informazzjoni pprovduta mill-ilmentattriċi tista’ tindika 
applikazzjoni ħażina possibbli tal-liġi tal-UE. Madankollu, il-Kummissjoni tqis li hi meħtieġa 
iktar informazzjoni u għalhekk se tikkuntattja lill-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti biex 
tikseb iktar kjarifiki. 
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4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni Ġermaniża dwar il-perjodi tat-trobbija tat-tfal, il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea sabet li l-leġiżlazzjoni rilevanti li teħtieġ li meta persuni jkunu 
għexu fi Stat Membru ieħor li mhux il-Ġermanja, tmiem l-impjieg għandu jkun eżattament 
qabel il-bidu tal-perjodu tat-trobbija tat-tfal, waqt li din il-kundizzjoni mhix meħtieġa jekk il-
ġenitur li jrabbi t-tifel jew it-tifla fil-Ġermanja, tkun ta’ żvantaġġ għal xi ċittadini għas-
sempliċi raġuni li jkunu eżerċitaw il-libertà tagħhom ta’ moviment u residenza fi Stat Membru 
ieħor. Dan ġie kkonfermat f’sentenza reċenti li nqatgħet fid-19 ta’ Lulju 2012 (il-Kawża C-
522/1 - Doris Reichel-Albert). Din hija l-istess leġiżlazzjoni li l-petizzjonanta qed tilmenta 
dwarha.

Fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni kienet osservat li abbażi tal-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, jista’ jkun hemm applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-
UE. Madankollu, il-Kummissjoni qieset li kien hemm il-ħtieġa ta’ iktar informazzjoni u li 
kienet se tikkuntattja lill-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti biex tikseb iktar kjarifiki.

L-awtoritajiet Ġermaniżi rrispondew għat-talba għal informazzjoni tal-Kummissjoni permezz 
ta’ ittra bid-data tal-21 ta’ Jannar 2013, li tgħid li l-kwistjoni ta’ rikonoxximent tal-perjodi tal-
petizzjonanta għat-trobbija tat-tfal fi Franza se tiġi ċċarata fil-proċedimenti ta’ appell li 
bħalissa jinsabu quddiem il-qorti Soċjali Reġjonali ta’ Niedersachsen u Bremen, 
b’kunsiderazzjoni għall-każistika rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE.

Konklużjonijiet

Fid-dawl tal-fatt li l-kwistjoni mqajma mill-petizzjonanta bħalissa hija soġġetta għal 
proċedimenti domestiċi ta’ appell, li fihom se tiġi kkunsidrata l-każistika rilevanti tal-UE, il-
Kummissjoni tirrakkomanda li ladarba dawn il-proċedimenti jingħalqu, għandha ssir 
valutazzjoni dwar jekk kienx hemm applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-UE fil-każ tal-
petizzjonanta. 

5. Tweġiba tal-Kummissjoni (REV. II), li waslet fis-30 ta’ Ottubru 2013

L-awtoritajiet Ġermaniżi reġgħu kitbu lis-servizzi tal-Kummissjoni fil-
21 ta’ Awwissu 2013 fejn spjegaw li l-proċeduri quddiem il-Qorti Soċjali Superjuri ta’ 
Lower-Saxony-Bremen f'dan il-każ tlestew u li l-Deutsche Rentenversicherung Bund (L-
Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Assigurazzjoni tal-Pensjonijiet) irrikonoxxiet il-perjodi tat-
trobbija tat-tfal bejn l-20 ta’ Frar 1989 sal-15 ta’ Mejju 1991 li qabel ma kinitx ikkunsidrat, u 
l-pensjoni tal-invalidità ġiet rieżaminata b’lura sa mill-ewwel pagament tal-pensjoni, waqt li 
kkunsidrat dawk il-perjodi tat-trobbija tat-tfal. 

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dan il-fatt il-perjodi tat-trobbija tat-tfal tal-petizzjonanta issa ġew ikkunsidrati  
fil-kalkolu tal-pensjoni tal-invalidità tagħha, b’konformità mas-sejbiet tal-Qorti fil-Kawża C-
522/1 Doris Reichel-Albert, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-każ hu solvut u m’hemm l-ebda 
kwistjoni pendenti ta’ dritt tal-UE. 


