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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0461/2008, ingiven av Yolande Rodulfo (fransk medborgare), om 
bidrag till föräldralösa barn

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren gifte sig 1978 med en tysk medborgare och födde tre barn. Hennes make avled 
1997. I Frankrike uppbar hon familjeförmåner, bl.a. bidrag till föräldralösa barn för de tre 
barnen. Sedermera tog hon kontakt med pensionsmyndigheterna i Tyskland för att de skulle 
göra en beräkning av de perioder som hennes make hade förvärvsarbetat i Tyskland. 
Myndigheterna upplyste henne om att hon hade rätt till bidrag till föräldralösa barn som 
endast skulle betalas till det tredje barnet eftersom de andra två barnen hade uppnått vuxen 
ålder. Därefter informerade de henne om att hon måste lämna in ett dokument som anger 
summan av de bidrag hon hade fått för de tre barnen efter hennes makes död. Inom EU finns 
nämligen ett avtal där det stadgas att mellanskillnaden ska betalas i de fall då förmånerna för 
föräldralösa barn är större i en av de berörda medlemsstaterna. Framställaren översände den 
dokumentation som krävdes men fick inget svar. Utbetalningen av bidrag till föräldralösa barn 
till det sista barnet avbröts eftersom framställaren gifte om sig den 25 juni 2005.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 september 2008. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

Framställaren är fransk medborgare och änka efter en tysk medborgare som är far till hennes 
tre barn. Efter dennes bortgång 1997 har hon uppburit familjeförmåner, bland annat 
barnpension för de omyndiga barnen. Framställaren har inte fått några tyska förmåner. På 
grundval av de upplysningar som hon fått från den tyska myndigheten om rätt till förmåner 
för barn som mist en av föräldrarna eller båda (tilläggsbelopp utöver de förmåner som erhölls 
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i Frankrike) för det tredje barnet som fortfarande var omyndigt efter att ha tagit kontakt med 
den tyska myndigheten efter sin makes bortgång beslutade hon sig för att göra sina rättigheter 
gällande i Tyskland.

Framställaren klagar över att hon efter att ha ingett en ansökan därom och handlingarna 
mottagits av den tyska myndigheten fortfarande inte fått något svar. 

Kommissionens kommentarer om framställningen 

På gemenskapsnivå finns det ett regelverk i förordningarna (EEG) nr 1408/71 och 
(EEG) nr 574/72, vars grundläggande syfte är att säkerställa den fria rörligheten av 
arbetstagare inom Europeiska unionen, genom att tillse att arbetstagare som flyttar inte 
förlorar någon rätt till sociala förmåner på grund av att de utövar sin rätt att fritt röra sig inom 
Europeiska unionen. Genom detta regelverk införs dock bara en enkel samordning av de 
nationella systemen för social trygghet (inte en harmonisering av dessa). Varje medlemsstat 
har därför frihet att fastställa sitt eget system för social trygghet, särskilt villkoren för tillträde 
till systemet, villkoren för beviljande av sociala förmåner och storleken på dessa med mera. 
När medlemsstaterna utövar denna behörighet ska de givetvis följa gemenskapsrättens 
principer.

När det gäller förmåner till barn som förlorat den ena eller båda föräldrarna fastställs i 
artiklarna 78–79a vilken medlemsstat som är ansvarig för förmånerna. För att fastställa den 
behöriga staten är det nödvändigt att känna till i vilka medlemsstater en förälder har valt att 
arbeta och vilken ställning denne hade före sin bortgång (om föräldern var arbetstagare eller 
pensionär). 

Slutsats

I sin skrivelse lämnar framställaren inte tillräckliga upplysningar för att det ska vara möjligt 
att bedöma om ärendet gäller en underlåtenhet att iaktta gemenskapsbestämmelserna. 
Kommissionen kommer att kontakta de tyska myndigheterna för att få mer detaljerade 
upplysningar (särskilt om de arbetsperioder som framställarens avlidne make fullgjort i 
Tyskland och om när framställaren ingav sin ansökan). 

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 juni 2009

Enligt de förtydliganden som de behöriga tyska myndigheterna 
(Deutsche Rentenversicherung) tillhandahållit vände sig framställaren till dem för första 
gången den 18 april 2004. Den 7 oktober 2005 fattades ett beslut om att framställaren inte var 
berättigad till någon efterlevandepension i Tyskland. Eftersom framställarens inkomst var 
högre än det tröskelvärde som fastställts i tysk lagstiftning utbetalades inga förmåner. 

Vad gäller framställarens barns rätt till barnpension i Tyskland fastställdes det att endast det 
yngsta barnet uppfyllde de villkor som fastställts i tysk lagstiftning för att beviljas en sådan 
förmån. 

De belopp som ska utbetalas har beräknats av den behöriga tyska myndigheten på grundval av 
tysk lagstiftning och genom tillämpning av artikel 78 i förordning (EEG) nr 1408/71, den 
administrativa kommissionens beslut nr 150 av den 26 juni 1992 (angående tillämpningen av 
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artiklarna 77, 78 och 79.3 i förordning (EEG) nr 1408/71 och artikel 10.1 b ii i förordning 
(EEG) nr 574/72) och genom tillämpning domstolens rättspraxis.  

Enligt dessa bestämmelser mister ett barn som har rätt till bidrag till föräldralösa barn i sitt 
bosättningsland (i detta fall Frankrike) inte rätten till barnpension i ett annat land där den 
avlidne föräldern har arbetat (i detta fall Tyskland), och barnet ska betalas ett tilläggsbelopp 
som täcker mellanskillnaden mellan familjeförmånerna i bosättningslandet och barnpensionen 
i den andra medlemsstaten. Den tyska myndigheten har uppgett att detta tilläggsbelopp 
utbetalts till framställarens yngsta barn tre gånger: den 30 december 2005 (900,83 euro), 
den 5 juli 2006 (432,60 euro) och den 19 september 2008 (867,60 euro). 

Slutsats

Trots den kritik som framställaren framfört mot den behöriga tyska myndigheten förefaller det 
på grundval av den mottagna informationen som om de förmåner som skulle utbetalas enligt 
tysk lagstiftning som komplement till de förmåner som utbetalats enligt fransk lagstiftning har 
blivit korrekt beräknade och utbetalade till framställarens yngsta barn.

Kommissionen har på grundval av den information som inkommit inte kunnat konstatera 
några överträdelser av gemenskapsrätten. Den vill dock påminna de tyska myndigheterna om 
nödvändigheten av att se till att de berörda personerna får tillgång till nödvändig information 
om sina rättigheter, att de informeras om de beslut som fattas och att de fastställda 
förmånsbeloppen utbetalas så fort som möjligt. 


