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AVVIŻ LILL-MEMBRI
Suġġett: Petizzjoni 0461/2008, imressqa minn Yolande Rodulfo, ta' nazzjonalità Franċiża, 

dwar l-allowances tal-orfni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-raġel tal-petizzjonanta, ċittadin Ġermaniż li hi żżewġet fl-1978 u li minnu kellha tlett itfal, 
miet fl-1997. Hi qiegħda tgħid li kienet tieħu allowance tal-familja fi Franza, fosthom 
allowance tal-orfni għat-tliet ulied tagħha. Hi kkuntattjat l-awtoritajiet tal-pensjonijiet fil-
Ġermanja dwar il-kalkolu tal-perjodi ta' impjieg ta' żewġha fil-Ġermanja. Dan is-servizz 
għarrafha li kienet intitolata għal allowance tal-orfni għat-tielet wild biss, billi t-tnejn l-oħra 
kienu qabżu l-età. Hi kellha tibgħat id-dokumentazzjoni bit-total tal-allowances li kienet ħadet 
għat-tliet ulied wara l-mewt ta' żewġha, billi hemm ftehim fl-UE li jipprevedi li jekk l-
allowances tal-orfni jkunu ogħla f'wieħed mill-Istati Membri implikati, il-benefiċjarju 
jingħata d-differenza. Il-petizzjonanta bagħtet id-dokumentazzjoni mitluba iżda ma ħadet l-
ebda tweġiba. Il-ħlas tal-allowance tal-orfni għat-tielet wild twaqqaf minħabba li l-
petizzjonanta reġgħet iżżewġet fil-25 ta' Ġunju 2005.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta' Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
tagħrif (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta' Novembru 2008.

Il-petizzjonanta, ċittadina Franċiża, hija l-armla ta' ċittadin Ġermaniż, li kien missier it-tlett 
itfal tagħha. Wara l-mewt tiegħu fl-1997, hi ħadet l-allowances tal-familja fi Franza, fosthom 
l-allowance tal-orfni għall-ulied minorenni. Il-petizzjonanta ma ħadet l-ebda allowance mill-
Ġermanja. Meta kkuntattjat l-aġenzija Ġermaniża tal-pensjonijiet wara l-mewt ta' żewġha, u 
din għarrfitha li kienet intitolata għal allowance tal-orfni (iż-żieda tad-differenza fuq l-
allowances li ħadet minn Franza) għat-tieled wild, hi ddeċidiet li tistabbilixxi d-drittijiet 
tagħha fil-Ġermanja.
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Il-petizzjonanta qiegħda tilmenta li bagħtet applikazzjoni bid-dokumentazzjoni mitluba lill-
aġenzija Ġermaniża, iżda għadha ma ħaditx tweġiba. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Fil-livell komunitarju, ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u 574/72, 
li bażikament huma intiżi biex il-moviment liberu tal-ħaddiema fl-UE jkun realtà, billi jiġi 
żgurat li l-ħaddiema migranti ma jitilfux id-drittijiet tas-sigurtà soċjali jekk jeżerċitaw id-dritt 
li jiċċaqalqu fl-Unjoni Ewropea. Madankollu, dawn ir-regoli jirrappreżentaw biss il-
koordinazzjoni tas-sistemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali (u mhux l-armonizzazzjoni tagħhom). 
Għalhekk, kull Stat Membru huwa liberu li jagħmel is-sistema ta' sigurtà soċjali tiegħu, b'mod 
partikolari l-kundizzjonijiet ta' affiljazzjoni, il-kundizzjonijiet għall-għoti ta' benefiċċji soċjali 
u l-ammont ta' benefiċċji li jingħata, eċċ. Fl-eżerċizzju ta' dawn il-kompetenzi, l-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-prinċipji tal-liġi Komunitarja.

Dwar il-benefiċċji għall-orfni, l-Artikoli 78-79a tar-Regolament Nru 1408/71 jiddeterminaw 
liema Stat Membru huwa responsabbli għall-benefiċċji tal-orfni. Dan jiddependi f'liema Stati 
Membri jkun ħadem ġenitur li jkun miet u l-qagħda tiegħu qabel ma miet (sew jekk ikun 
għadu jaħdem u sew jekk ikun irtirat). 

Konklużjoni

L-ittra tal-petizzjonanta ma tagħtix tagħrif dettaljat biżżejjed li juri jekk il-każ jinvolvix 
nuqqas ta' konformità mar-regoli Komunitarji. Il-Kummissjoni għandha tikkuntattja lill-
awtoritajiet Ġermaniżi biex tiġbor tagħrif aktar dettaljat (b'mod partikolari, tagħrif dwar iż-
żmien li fih ir-raġel il-mejjet tal-petizzjonanta ħadem fil-Ġermanja u d-data meta l-
petizzjonanta għamlet l-applikazzjoni tagħha). 

4. It-tieni tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Ġunju 2009.

Skont il-kjarifiki mogħtija mill-awtoritajiet Ġermaniżi tal-istituzzjoni kompetenti (Deutschen 
Rentenversicherung), il-petizzjonanta kkuntattjathom għall-ewwel darba fit-18 ta' April 2004. 
Fis-7 ta' Ottubru 2005 ttieħdet deċiżjoni negattiva dwar id-dritt tagħha għal allowance
(pensjoni ta' sopravvivenza) fil-Ġermanja. Billi d-dħul tagħha kien akbar mil-limitu minimu 
stabbilit mil-liġi Ġermaniża, ma nħarġitilha l-ebda allowance. 

Dwar id-dritt tat-tfal tal-petizzjonanta għal allowance tal-orfni fil-Ġermanja, kien stabbilit li l-
wild li kien minorenni biss kien jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati mil-liġi Ġermaniża biex 
tinħareġ allowance bħal din. 

L-ammonti li kellhom jitħallsu ġew ikkalkulati mill-istituzzjoni Ġermaniża skont il-liġi 
Ġermaniża, bl-applikazzjoni tal-Artikolu 78 tar-Regolament 1408/71, id-Deċiżjoni 150 tal-
Kumitat Amministrattiv tas-26 ta' Ġunju 1992 (dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 77, 78 u 
79(3) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 u l-Artikolu 10(1)(b)(ii) tar-Regolament (KEE) Nru 
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574/72) u bl-applikazzjoni tal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja.  

Skont dawn ir-regoli, wild li hu intitolat għal allowance tal-orfni fil-pajjiż fejn joqgħod (f'dan 
il-każ, Franza) ma jitlifx id-dritt għal allowance tal-orfni f'pajjiż ieħor fejn ikun ħadem il-
ġenitur (f'dan il-każ, il-Ġermanja) u għandu jieħu l-ammont li jkopri d-differenza bejn l-
allowance tal-familja fil-pajjiż ta' residenza u l-ammont tal-allowance tal-orfni dovut lilu fl-
Istat Membru l-ieħor. L-istituzzjoni Ġermaniża stqarret li l-ammont addizzjonali msemmi 
għall-wild minorenni tal-petizzjonanta tħallas tliet darbiet: fit-30 ta' Diċembru 2005 (EUR 
900.83), fil-5 ta' Lulju 2006 (EUR 432.60) u fid-19 ta' Settembru 2008 (EUR 867.60). 

Konklużjoni

Minkejja l-kritika tal-petizzjonanta lill-istituzzjoni Ġermaniża kkonċernata, jidher, mit-tagħrif 
mogħti, li l-allowances dovuti skont il-liġi Ġermaniża u intiżi biex jagħmlu tajjeb għad-
differenza fl-allowances mogħtija skont il-liġi Franċiża għall-wild li kien minorenni, kienu 
kkalkolati tajjeb u tħallsu.

Mit-tagħrif mogħti, is-servizzi tal-Kummissjoni ma sabux li kien hemm ksur tal-liġi 
Komunitarja. Madankollu, huma se jfakkru lill-awtoritajiet Ġermaniżi bil-ħtieġa li jkun żgurat 
li l-persuni kkonċernati jingħataw it-tagħrif meħtieġ dwar id-drittijiet tagħhom, jiġu mgħarrfa 
bid-deċiżjonijiet li jittieħdu, u jitħallsu l-ammonti tal-allowances dovuti mill-aktar fis 
possibbli.


