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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0461/2008, którą złożyła Yolande Rodulfo (Francja), w sprawie dodatku 
dla sierot

1. Streszczenie petycji

Małżonek składającej petycję, obywatel niemiecki, za którego wyszła za mąż w 1978 r. 
i z którym miała troje dzieci, zmarł w 1997 r. Składająca petycję stwierdza, że otrzymała we 
Francji dodatek rodzinny, w tym dodatek dla sierot dla trojga jej dzieci. Kiedy skontaktowała 
się z właściwymi niemieckimi władzami w sprawie obliczenia zakończonych okresów 
zatrudnienia swojego małżonka w Niemczech, poinformowano ją, iż jest uprawniona do 
otrzymania dodatku dla sierot tylko na trzecie dziecko, gdyż pozostała dwójka osiągnęła 
pełnoletniość. Poinformowano ją także, że musi złożyć dokumentację dotyczącą dodatków, 
które otrzymała na wszystkie troje dzieci po śmierci małżonka, co jest wymagane na mocy 
porozumienia UE w odniesieniu do wypłacenia różnicy, w przypadku gdy dodatki dla sierot 
są większe w jednym z państw członkowskich sygnatariuszy niż w innych. Składająca petycję 
przekazała niezbędną dokumentację, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Wypłata dodatku 
dla sierot dla jej najmłodszego dziecka została wstrzymana wraz z ponownym wyjściem 
składającej petycję za mąż w dniu 25 czerwca 2005 r.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji 
o udzielenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 listopada 2008 r.

Składająca petycję, obywatelka Francji, jest wdową po obywatelu niemieckim, ojcu jej trojga 
dzieci. Po śmierci męża w 1997 r. otrzymała ona we Francji dodatek rodzinny, w tym dodatek 
dla sierot obejmujący jej małoletnie dzieci. Składająca petycję nie otrzymała żadnego 
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świadczenia ze strony niemieckiej. W reakcji na informacje otrzymane od instytucji 
niemieckiej, z którą składająca petycję skontaktowała się po śmierci męża, dotyczące prawa 
do dodatku dla sierot (dodatek dyferencyjny do świadczeń otrzymanych we Francji) dla 
trzeciego, jeszcze małoletniego dziecka, postanowiła ona dochodzić swoich praw 
w Niemczech.

Składająca petycję skarży się, że od czasu wysłania do instytucji niemieckiej wniosku wraz 
z wymaganymi dokumentami do tej pory nie otrzymała odpowiedzi.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Na szczeblu wspólnotowym istnieją przepisy, zawarte w rozporządzeniach (EWG) nr 1408/71 
i 574/72, których głównym celem jest zagwarantowanie skutecznego swobodnego przepływu 
pracowników na terytorium UE, przy jednoczesnym zapewnieniu, że pracownik migrujący 
nie utraci żadnego z uprawnień do świadczeń społecznych z powodu tego, że korzysta 
z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej. Przepisy te zapewniają jednak tylko 
koordynację krajowych systemów zabezpieczenia społecznego (a nie ich harmonizację). 
W związku z tym każde państwo członkowskie dysponuje swobodą w zakresie określania 
swojego systemu zabezpieczenia społecznego, a w szczególności warunków przynależności 
do tego systemu, warunków przyznawania świadczeń społecznych, ich wysokości itp. 
W ramach wykonywania tych uprawnień państwa członkowskie powinny, rzecz jasna, 
przestrzegać zasad prawa wspólnotowego.

Jeżeli chodzi o świadczenia dla sierot, art. 78–79a rozporządzenia nr 1408/71 zawierają 
kryteria określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za wypłatę tych świadczeń. 
W celu ustalenia właściwego państwa konieczne są informacje dotyczące tego, w których 
państwach członkowskich zmarły rodzic pracował i jaka była jego sytuacja przed śmiercią 
(czy był pracownikiem, czy emerytem).

Podsumowanie

Pismo składającej petycję nie zawiera informacji wystarczająco dokładnych, aby możliwa 
była ocena, czy przypadek dotyczy nieprzestrzegania przepisów wspólnotowych. Komisja 
skontaktuje się z władzami niemieckimi w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
(w szczególności informacji o okresach pracy w Niemczech zmarłego małżonka składającej 
petycję oraz o dacie złożenia wniosku przez składającą petycję).

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez niemiecki organ właściwej instytucji 
(Deutschen Rentenversicherung) składająca petycję po raz pierwszy skontaktowała się z tą 
instytucją w dniu 18 kwietnia 2004 r. Decyzja odmowna dotycząca prawa do otrzymywania 
świadczenia (renty rodzinnej) w Niemczech została podjęta w dniu 7 października 2005 r. 
Żadnych świadczeń nie wypłacono, gdyż dochody składającej petycję przekraczają próg 
przewidziany w prawie niemieckim. 
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Co do prawa dzieci składającej petycję do renty sierocej w Niemczech – ustalono, że jedynie 
dziecko małoletnie spełnia warunki prawa niemieckiego uprawniające do otrzymywania tego 
świadczenia. 

Kwoty do wypłaty zostały obliczone przez właściwą instytucję niemiecką na podstawie prawa 
niemieckiego i zgodnie z art. 78 rozporządzenia 1408/71, z decyzją 150 komisji 
administracyjnej z dnia 26 czerwca 1992 r. (dotyczącą stosowania art. 77, 78, i 79 ust. 3 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz art. 10 ust. lit. b) pkt ii) rozporządzenia (EWG) 
nr 574/72) oraz zgodnie z orzecznictwem Trybunału.

Według tych przepisów dziecko, które ma prawo do dodatku dla sierot w swoim państwie 
zamieszkania (tutaj – Francja), nie traci prawa do renty sierocej w innym kraju, gdzie rodzic 
pracował (tutaj – Niemcy), i musi otrzymywać dodatek wyrównujący różnicę między 
zasiłkiem rodzinnym w państwie zamieszkania a kwotą renty sierocej należnej w tym drugim
państwie członkowskim. Właściwa instytucja niemiecka poinformowała, że dodatek 
wyrównawczy dla małoletniego dziecka składającej petycję został wypłacony trzykrotnie: 
30 grudnia 2005 r. (900,83 euro), 5 lipca 2006 r. (432,60 euro) oraz 19 września 2008 r. 
(867,60 euro). 

Podsumowanie

Wbrew zarzutom skierowanym przez składającą petycję wobec właściwej instytucji 
niemieckiej przekazane informacje wskazują, że świadczenia należne w myśl prawa 
niemieckiego, stanowiące uzupełnienie świadczeń otrzymywanych w myśl prawa 
francuskiego, zostały należycie obliczone i wypłacone jej małoletniemu dziecku.

Na podstawie otrzymanych informacji służby Komisji nie stwierdziły naruszenia prawa 
wspólnotowego. Przypominają jednak władzom niemieckim o konieczności zadbania, aby
zainteresowane osoby miały dostęp do niezbędnych informacji o przysługujących im prawach 
oraz były powiadamiane o podjętych decyzjach, a ponadto aby należne świadczenia były 
wypłacane w jak najkrótszych terminach.


