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 AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:  Petizzjoni 0106/2007, ippreżentata minn D. B. L., ta’ nazzjonalità Daniża, dwar 
diskriminazzjoni rigward ħlas għal manteniment ta’ tifel

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni, li toqgħod il-Lussemburgu, tilmenta li wara li telqet mid-
Danimarka, hija m’għadhiex tirċievi l-ħlasijiet għall-manteniment tat-tfal minn dak il-pajjiż 
għat-tifel tagħha li għadu taħt l-età. Billi r-raġel divorzjat tal-petizzjonanta jgħid li m’għandux 
mezzi finanzjarji, li kieku dik li ressqet il-petizzjoni kienet għadha toqgħod id-Danimarka, l-
awtoritajiet muniċipali kienu jassumu r-responsabilità tal-ħlasijiet għall-manteniment tat-tfal. 
Dik li ressqet il-petizzjoni targumenta li hija vittma ta’ diskriminazzjoni, minħabba li 
ċċaqalqet minn Stat Membru tal-UE għal ieħor, u għalhekk qiegħda titlob azzjoni mill-
Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-31 ta’ Mejju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Dik li ressqet il-petizzjoni hija ta’ nazzjonalità Daniża u qed tgħix fil-Lussemburgu. Hija 
divorzjata u tgħix ma’ binha. Ir-raġel li kellha qabel huwa residenti fid-Danimarka u ma 
jħallasha l-ebda manteniment għat-tfal. L-awtoritajiet muniċipali fid-Danimarka qed 
jirrifjutaw li jħallsu manteniment għat-tfal lill-petizzjonanta.



PE396.617v01-00 2/3 CM\794515MT.doc

MT

Dik li ressqet il-petizzjoni tgħid li kieku hi kienet residenti fid-Danimarka, l-awtoritajiet 
muniċipali kienu jħallsuha l-manteniment tat-tfal. Hi temmen li qed issir diskriminazzjoni 
kontriha minħabba li qed tgħix fi Stat Membru ieħor.

Mill-informazzjoni pprovduta jidher li l-ħlas konċernat jista’ jkun antiċipazzjoni tal-ħlasijiet 
ta’ manteniment. Fil-kawżi C-85/99 (Offermanns) u C-255/99 (Humer), il-Qorti tal-Ġustizzja  
Ewropea ddeċidiet li “il-ħlas bil-quddiem tal-ħlasijiet ta’ manteniment” Awstrijakk 
jikkostitwixxi benefiċċju għall-familja għall-fini tar-Regolament KE 1408/71 dwar il-
koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali. Il-manteniment ta’ tfal mill-awtoritajiet muniċipali Daniżi, 
li qed tirreferi għalih dik li ressqet il-petizzjoni, jidher simili għall-benefiċċji mogħtija f’dawk 
il-każijiet, u għalhekk dan il-ħlas jista’ jkun allowance tal-familja fi ħdan l-iskop tar-
Regolament 1408/71. Jekk dan hu hekk, l-awtoritajiet Daniżi m’għandhomnx jirrifjutaw li 
jħallsu lill-petizzjonanta għaliex hi qed tgħix fi Stat Membru ieħor. Madankollu, mhux 
possibbli jingħata parir definit dwar dan mingħajr aktar informazzjoni dwar iċ-ċirkostanzi ta’
dik li ressqet il-petizzjoni.

Is-servizzi tal-Kummissjoni huma lesti sabiex f’isem dik li ressqet il-petizzjoni jiktbu lill-
awtoritajiet Daniżi dwar dan. Jekk dik li ressqet il-petizzjoni tixtieq li s-servizzi tal-
Kummissjoni jagħmlu dan, hi mitluba tikteb b’aktar dettall. B’mod partikolari, is-servizzi tal-
Kummissjoni jkunu jridu deskrizzjoni kompleta tal-fatti tal-każ flimkien man-numru tas-
sigurtà soċjali ta’ dik li ressqet il-petizzjoni, l-indirizz li kellha qabel u jekk possibbli, l-isem, 
l-indirizz u n-numru tas-sigurtà soċjali tar-raġel li kellha.

Jidher li huwa possibbli li l-awtoritajiet Daniżi mhux qed ikunu konformi mar-Regolament 
KE 1408/71. Dik li ressqet il-petizzjoni hi mistiedna tibgħat aktar dettalji sabiex f’isimha, is-
servizzi tal-Kummissjoni jkunu jistgħu jinvestigaw din il-kwistjoni f’aktar dettall.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Mill-informazzjoni pprovduta jidher li l-ħlas konċernat jista’ jkun ħlas ta’ manteniment bil-
quddiem. Fil-kawżi C-85/99 (Offermanns) u C-255/99 (Humer), il-Qorti tal-Ġustizzja  
Ewropea ddeċidiet li “il-ħlas bil-quddiem tal-ħlasijiet ta’ manteniment” Awstrijakk
jikkostitwixxi benefiċċju għall-familja fi ħdan il-fini tar-Regolament KE 1408/71 dwar il-
koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali. Il-manteniment ta’ tfal mill-awtoritajiet muniċipali Daniżi, 
li qed tirreferi għalih dik li ressqet il-petizzjoni, jidher simili għall-benefiċċji mogħtija f’dawk 
il-każijiet, u għalhekk dan il-ħlas jista’ jkun allowance tal-familja fi ħdan il-qasam ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament 1408/71. Jekk dan hu hekk, l-awtoritajiet Daniżi m’għandhomx 
jirrifjutaw li jħallsu lill-petizzjonanta għaliex hi qed tgħix fi Stat Membru ieħor. Madankollu, 
mhux possibbli jingħata parir definit dwar dan mingħajr aktar informazzjoni dwar iċ-
ċirkostanzi ta’ dik li ressqet il-petizzjoni.

Fl-ewwel risposta tagħhom lill-Parlament, is-servizzi tal-Kummissjoni pproponew li jiktbu
lill-awtoritajiet Daniżi sabiex jiċċaraw is-sitwazzjoni tal-petizzjonanta. Madankollu, sabiex 
jagħmlu dan, il-petizzjonanta kien jeħtieġ li tipprovdi xi informazzjoni addizzjonali dwar is-
sitwazzjoni fattwali. Wara li rċevew dik l-informazzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni kitbu 
lill-Awtoritajiet Daniżi u talbuhom jagħmlu investigazzjoni tal-każ.

L-Awtoritajiet Daniżi wieġbu fit-3 ta’ Novembru 2008 u infurmaw lill-Kummissjoni li kienu
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talbu lill-muniċipalità relevanti biex terġa’ tinvestiga l-kwistjoni u twieġeb direttament lill-
petizzjonanta. L-Awtoritajiet talbu wkoll lill-muniċipalità biex tinforma lill-petizzjonanta 
dwar id-drittijiet tagħha fir-rigward tal-possibilitajiet ta’ appell fil-każ ta’ rifjut tat-talba 
tagħha.

Is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu ittra lill-petizzjonanta fis-26 ta’ Ġunju 2009 fejn talbuha  
tiċċara jekk il-kwistjoni kinitx ġiet solvuta mal-muniċipju. Minħabba li l-petizzjonanta ma 
weġbitx l-ittra, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tipproċedi bl-investigazzjoni.


