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Asia: Vetoomus nro 461/2008, Yolande Rodulfo, Ranskan kansalainen, orvoille 
tarkoitetuista avustuksista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä avioitui vuonna 1978 Saksan kansalaisen kanssa ja sai hänen kanssaan 
kolme lasta. Puoliso kuoli vuonna 1997. Vetoomuksen esittäjä sai Ranskasta perheavustusta ja
orvoille tarkoitettua avustusta kolmelle lapselleen. Hän otti yhteyttä Saksan 
eläkeviranomaisiin sen laskemiseksi, kuinka pitkään hänen aviomiehensä työskenteli 
Saksassa. Hänelle ilmoitettiin, että hän voi saada orvoille tarkoitettua avustusta vain 
kolmannelle lapselleen, koska kaksi muuta lasta olivat jo täysikäisiä. Lisäksi hänelle 
ilmoitettiin, että hänen tuli toimittaa asiakirja, josta selviää, mitä avustuksia hän on saanut 
kolmelle lapselleen puolisonsa kuoleman jälkeen. Tätä edellytetään EU-sopimuksessa, jonka 
mukaan tapauksessa, jossa orvoille tarkoitetut avustukset ovat jossakin sopimuksen 
allekirjoittaneessa jäsenvaltiossa korkeampia kuin muissa sopimuksen allekirjoittaneissa 
jäsenvaltioissa, erotus maksetaan edunsaajalle. Vetoomuksen esittäjä toimitti vaaditut 
asiakirjat, muttei saanut vastausta. Hänen nuorin lapsensa lakkasi saamasta orvoille 
tarkoitettua avustusta, kun vetoomuksen esittäjä avioitui uudelleen 25. kesäkuuta 2005.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. syyskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä, Ranskan kansalainen, on jäänyt leskeksi Saksan kansalaisesta, kolmen 
lapsensa isästä. Puoliso kuoli vuonna 1997. Tämän jälkeen vetoomuksen esittäjä sai 
Ranskasta perheavustusta ja orvoille tarkoitettua avustusta alaikäisille lapsilleen. 
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Vetoomuksen esittäjä ei ole saanut mitään avustusta Saksasta. Otettuaan puolisonsa kuoleman 
jälkeen yhteyttä saksalaiseen viranomaiseen ja saatuaan tietää tältä oikeudesta orvoille 
tarkoitettuun avustukseen (erotusetuus Ranskasta saatuun avustukseen) kolmannelle, vielä 
alaikäiselle lapselleen, vetoomuksen esittäjä päätti vedota oikeuksiinsa Saksassa.

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että lähetettyään saksalaiselle viranomaiselle hakemuksen ja 
toimitettuaan sen vaatimat asiakirjat, hän ei ole vieläkään saanut vastausta.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Kyseistä asiaa säännellään yhteisön tasolla asetuksiin (ETY) N:o 1408 ja N:o 574/72 
sisältyvillä säännöksillä. Näiden säännösten tarkoituksena on taata työntekijöiden vapaa 
liikkuvuuden toteutuminen Euroopan unionissa. Säännöksillä varmistetaan myös se, että 
siirtotyöläiset säilyttävät oikeutensa sosiaaliturvaan käyttäessään oikeuttaan liikkua Euroopan 
unionin alueella. Näissä asetuksissa säädetään kuitenkin vain kansallisten 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (ei niiden yhdenmukaistamisesta). Näin ollen 
jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus määritellä vapaasti sosiaaliturvajärjestelmänsä ja etenkin 
järjestelmään liittymisen edellytykset, myönnettävät sosiaalietuudet ja ehdot niiden 
myöntämiselle, etuuksien määrät, jne. Jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisön lainsäädännön 
periaatteita tätä toimivaltaansa käyttäessään.

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 78–79 a artiklassa määritetään orvoille tarkoitetusta 
avustuksesta vastuussa oleva jäsenvaltio. Toimivaltaisen viranomaisen määrittämiseksi on 
tarpeen saada tietää missä jäsenvaltioissa edesmennyt vanhempi on työskennellyt ja mikä oli 
hänen tilanteensa ennen menehtymistä (työssä vai eläkkeellä).

Päätelmä

Vetoomuksen esittäjän kirjeessä ei anneta riittävän tarkkoja tietoja sen arvioimiseksi, onko 
tässä tapauksessa kyse yhteisön säännöstön noudattamatta jättämisestä. Komissio ottaa 
yhteyttä Saksan viranomaisiin saadakseen yksityiskohtaisempia tietoja (erityisesti tietoja 
vetoomuksen esittäjän edesmenneen puolison työskentelyjaksoista Saksassa sekä 
päivämäärästä, jona vetoomuksen esittäjä jätti hakemuksensa).

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009.

Saksan toimivaltaisen viranomaisen (Deutsche Rentenversicherung) antamien selvennysten 
mukaan vetoomuksen esittäjä otti ensimmäisen kerran yhteyttä viranomaiseen 18. huhtikuuta
2004. Oikeutta etuuteen (leskeneläke) koskeva kielteinen päätös tehtiin Saksassa 7. lokakuuta
2005. Koska vetoomuksen esittäjän tulot ylittivät Saksan lainsäädännössä vahvistetun 
kynnyksen, etuutta ei myönnetty.

Mitä tulee vetoomuksen esittäjän lasten oikeuteen orvoneläkkeeseen Saksassa, todettiin, että 
vain alaikäinen lapsi täytti Saksan lainsäädännön edellytykset tämän avustuksen saamiselle.
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Saksan viranomainen laski etuuden määrän Saksan lainsäädännön perusteella ja asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 78 artiklan, hallintotoimikunnan 26.7.1992 tekemän päätöksen 150 (joka 
koski asetuksen (ETY) N:o 1408/71 77 ja 78 artiklan sekä 79 artiklan 3 kohdan ja asetuksen 
(ETY) N:o 574/72 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan soveltamista) 
sekä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.

Näiden sääntöjen mukaan lapsi, jolla on oikeus orvolle tarkoitettuun avustukseen 
asuinmaassaan (tässä tapauksessa Ranskassa), ei menetä oikeuttaan orvoneläkkeeseen toisessa 
valtiossa, jossa vanhempi on työskennellyt (tässä tapauksessa Saksassa), ja on oikeutettu 
saamaan asuinmaansa perheavustuksen ja toisen jäsenvaltion orvoneläkkeen välisen 
erotusetuuden. Saksan viranomainen totesi, että vetoomuksen esittäjän alaikäiselle lapselle 
maksettiin erotusetuutta orvoille tarkoitettuun avustukseen kolmeen otteeseen: 30. joulukuuta
2005 (900,83 euroa), 5. heinäkuuta 2006 (432,60 euroa) ja 19. syyskuuta 2008 (867,60 euroa).

Päätelmä

Vetoomuksen esittäjän esittämistä Saksan toimivaltaiseen viranomaiseen kohdistuvista 
moitteista huolimatta toimitettujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Saksan 
lainsäädännön mukaan alaikäiselle lapselle kuuluneet avustukset, joiden oli määrä täydentää 
Ranskan lainsäädännön mukaan maksettuja etuuksia, on laskettu oikein ja maksettu.

Komission yksiköt eivät ole todenneet saatujen tietojen perusteella yhteisön lainsäädännön 
rikkomista. Saksan viranomaisia kuitenkin muistutetaan tarpeesta toimia siten, että ihmisillä 
on mahdollisuus hyödyntää tarvittavaa tietoa oikeuksistaan, että heille toimitetaan tiedoksi 
tehdyt päätökset ja että maksettavat etuudet suoritetaan mahdollisimman nopeasti.


