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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0461/2008 af Yolande Rodulfo, fransk statsborger, om underhold til 
forældreløse

1. Sammendrag

Andragerens ægtefælle, en tysk statsborger, som hun blev gift med i 1978, og som hun har tre 
børn med, døde i 1997. Hun oplyser, at hun fik en familieydelse i Frankrig, herunder 
underhold til forældreløse til hendes tre børn. Da hun kontaktede de tyske 
pensionsmyndigheder vedrørende beregning af de beskæftigelsesperioder, som hendes 
ægtefælle havde haft i Tyskland, fik hun at vide, at hun kun var berettiget til underhold til 
forældreløse for det tredje barn, da de to andre var blevet myndige, og at hun skulle indsende 
dokumentation for det underhold, hun havde modtaget til sine tre børn efter ægtefællens død.
Dette var et krav som følge af en EU-aftale om, at differencen udbetales til modtageren af 
ydelsen i tilfælde, hvor underholdet til forældreløse er højere i den ene af de involverede 
medlemsstater end i den anden. Andrageren fremsendte den nødvendige dokumentation, men 
modtog intet svar. Udbetalingen af underhold til forældreløse for det yngste barn ophørte, da 
andrageren giftede sig igen den 25. juni 2005.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. september 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"Andrageren, som er fransk statsborger, er enke efter en tysk statsborger, som er far til hendes 
tre børn. Efter ægtefællens død i 1997 modtog andrageren familieydelse i Frankrig, herunder 
underhold til forældreløse for hendes umyndige børn. Andrageren har ikke modtaget nogen 
tysk ydelse. I forlængelse af de oplysninger om retten til underhold til forældreløse for det 
tredje barn, der fortsat var umyndigt (forskellen mellem de tyske ydelser og de ydelser, hun 
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modtog i Frankrig), som hun fik, da hun kontaktede de tyske myndigheder efter sin mands 
død, besluttede hun at gøre sine rettigheder gældende i Tyskland.

Andrageren klager over, at hun endnu ikke har fået noget svar, selv om hun har sendt en 
anmodning og den krævede dokumentation til de tyske myndigheder.

Kommissionens bemærkninger

Der findes på fællesskabsplan bestemmelser, som er fastsat i forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
574/72, og som har til formål at sikre en effektiv fri bevægelighed for arbejdstagere inden for 
EU ved at sørge for, at en vandrende arbejdstager ikke mister nogen som helst rettigheder i 
forbindelse med social sikring, fordi han udøver sin ret til at bevæge sig rundt i EU. Disse 
bestemmelser er imidlertid begrænset til en koordination af de nationale sociale 
sikringssystemer (og indebærer ikke en harmonisering af disse). Den enkelte medlemsstat kan 
derfor frit fastsætte sit sociale sikringssystem, bl.a. betingelserne for tilknytning til systemet, 
for bevilling af sociale ydelser og størrelsen af disse. Medlemsstaterne skal dog under 
udøvelsen af denne kompetence overholde principperne i fællesskabsretten.

For så vidt angår underhold til forældreløse, fastsættes det i forordning nr. 1408/71, artikel 78-
79a, hvilken medlemsstat der er kompetent i forbindelse med underhold til forældreløse. For 
at fastslå, hvilken stat der er kompetent, skal man vide, i hvilke medlemsstater en afdød 
forælder har arbejdet, og hvordan dennes situation så ud, inden den pågældende døde (var 
han/hun arbejdstager eller pensionist).

Konklusion

Skrivelsen fra andrageren indeholder ikke tilstrækkeligt præcise oplysninger til at vurdere, om 
der er tale om manglende overholdelse af fællesskabsreglerne. Kommissionen vil kontakte de 
tyske myndigheder og anmode om mere detaljerede oplysninger (navnlig oplysninger om 
andragerens afdøde ægtefælles arbejdsperioder i Tyskland og datoen for andragerens 
indgivelse af sin anmodning)."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2009.

Ifølge oplysningerne fra de ansvarlige tyske myndigheder (Deutsche Rentenversicherung) 
henvendte andrageren sig første gang til dem den 18. april 2004. Den 7. oktober 2005 blev der 
truffet afgørelse om, at andrageren ikke var berettiget til nogen efterladtepension i Tyskland. 
Da andragerens indkomst overstiger den tærskel, der gælder i henhold til tysk lovgivning, er 
der ikke blevet udbetalt nogen ydelse. 

Hvad angår andragerens børns ret til at få udbetalt underhold til forældreløse i Tyskland, blev 
det fastslået, at kun det yngste barn opfyldte de betingelser, der er fastsat i tysk lovgivning for 
udbetaling af en sådan ydelse. 

Ydelsen er blevet beregnet af de tyske myndigheder på basis af tysk lovgivning og under 
anvendelse af artikel 78 i forordning nr. 1408/71, Den Administrative Kommissions afgørelse 
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150 af 26. juni 1992 (om anvendelse af artikel 77 og 78 og artikel 79, stk. 3, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 og artikel 10, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EØF) nr. 574/72) samt 
Domstolens retspraksis.  

Ifølge disse regler mister et barn, der har ret til underhold til forældreløse i det land, hvor det 
er bosiddende (i dette tilfælde Frankrig), ikke retten til denne ydelse i et andet land, hvor den 
afdøde forælder har arbejdet (i dette tilfælde Tyskland), men skal have udbetalt forskellen 
mellem familieydelsen i bopælslandet og det beløb, der ville blive udbetalt i underhold til 
forældreløse i den anden medlemsstat. De tyske myndigheder har oplyst, at denne forskel i 
forhold til underholdsydelsen for forældreløse er blevet udbetalt for andragerens yngste barn 
tre gange: den 30. december 2005 (900,83 EUR), den 5. juli 2006 (432,60 EUR) og den 19. 
september 2008 (867,60 EUR). 

Konklusion

På trods af andragerens klager over de ansvarlige tyske myndigheder ser det på baggrund af 
de modtagne oplysninger ud til, at de ydelser, der skulle betales i henhold til tysk lov som 
supplement til de ydelser, der blev udbetalt i henhold til fransk lov, er blevet korrekt beregnet 
og udbetalt for andragerens yngste barn.

På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionens tjenestegrene ikke kunnet 
konstatere nogen overtrædelse af fællesskabsretten. De vil dog henstille til de tyske 
myndigheder, at de sikrer, at de pågældende personer får de nødvendige oplysninger om deres 
rettigheder, giver meddelelse om de trufne afgørelser og endelig udbetaler de skyldige ydelser 
snarest muligt.


