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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1235/2009, ippreżentata minn A.H., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
pagament għal materjal b’konnesjoni mat-tagħlim skolastiku tat-tifla tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħix fuq in-naħa Franċiża tal-fruntiera bejn Lorraine u Saarland iżda huwa 
obbligat iħallas it-taxxa fil-Ġermanja fejn it-tifla tiegħu tattendi skola Ġermaniża mmexxija 
mill-Istat. Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet Ġermaniżi tal-edukazzjoni talbuh, bħala 
resident fi Franza, biex iħallas € 700 fis-sena biex ikopri l-ispejjeż ta’ materjal għat-tagħlim 
sklolastiku (‘Schulsachkostenbeitrag’) u, peress li huwa jemmen li din it-talba tmur kontra l-
prinċipji tal-UE dwar il-moviment liberu, huwa jistieden lill-Parlament Ewropew biex jevalwa 
l-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 8 Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 25 Marzu 2010.

Is-servizzi tal-Kummissjoni jistgħu mill-ewwel jipprovdu ftit informazzjoni ġenerali.

Skont l-Artikolu 45 tat-TFEU u l-Artikolu 7 tar-Regolament (KEE) 1612/68, ħaddiema 
migranti għandhom jiġu ttrattati fuq livell ugwali bħaċ-ċittadini tal-pajjiż ospitanti f’dak li 
jirrigwarda l-aċċess għall-impjiegi, kif ukoll kundizzjonijiet u vantaġġi tax-xogħol. Ħaddiem 
tal-fruntiera li jżomm l-impjieg tiegħu fl-istat ta’ oriġini tiegħu u li jkun bidel ir-residenza 
tiegħu għal Stat Membru ieħor, jista’ jitlob l-istejtus ta’ ħaddiem migrant għall-fini tal-
Artikolu 45 tat-TFEU u r-Regolament Nru 1612/68 dwar il-libertà tal-moviment għall-
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ħaddiema fi ħdan il-Komunità.1

Skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament Nru 1612/68 ħaddiem migrant “għandu jgawdi l-istess 
vantaġġi soċjali u ta’ taxxa bħaċ-ċittadini ta’ dak l-Istat Membru”

Il-kunċett ta’ vantaġġ soċjali huwa wieħed wiesa’ li jista’ jinkludi kemm benefiċċji 
finanzjarji2, kif ukoll vantaġġi oħra mhux finanzjarji3 għal ħaddiem migrant. Għalhekk, is-
servizzi tal-Kummissjoni jqisu li l-kwistjoni ta’ jekk il-wild ta’ ħaddiem migrant jistax 
jattendi l-iskola mingħajr ħlas fil-pajjiż fejn jaħdem il-ħaddiem migrant jew jekk dan għandux 
ikopri xi spejjeż għall-iskola hija vantaġġ soċjali għall-ħaddiem tal-fruntiera fil-kuntest tal-
Artikolu 7(2).

Billi l-petizzjoni ma fihiex informazzjoni dettaljata, b’mod partikolari dwar l-awtoritajiet tal-
edukazzjoni konċernati, dwar ir-regoli applikabbli u dwar is-sitwazzjoni tat-tfal li l-ġenituri 
tagħhom jaħdmu u jirresiedu fil-Ġermanja, is-servizzi tal-Kummissjoni qegħdin jikkuntattjaw 
lill-petizzjonant biex jiksbu aktar informazzjoni.

Wara li jevalwaw din l-informazzjoni dettaljata, il-Kummissjoni se tiddeċiedi kif tipproċedi.
Hija tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet mill-aktar fis possibbli.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Ladarba l-petizzjoni ma kellhiex informazzjoni ddettaljata (partikularment dwar l-awtoritajiet 
tal-edukazzjoni kkonċernata, ir-regoli applikabbli u s-sitwazzjoni tat-tfal li l-ġenituri tagħhom 
jaħdmu u jgħixu l-Ġermanja), il-Kummissjoni talbet lill-petizzjonant sabiex jagħti aktar 
informazzjoni permezz ta’ ittra li ntbagħtet fl-04.02.2010. Il-Kummissjoni fakkret lill-
petizzjonant permezz ta’ ittra fis-27.04.2010. 

Minħabba li l-petizzjonant ma ħa ebda azzjoni, il-Kummissjoni ma tistax tevalwa l-petizzjoni 
fid-dettall. 

                                               
1 Ara l-Kawża C-212/05 Hartmann
2 eż. allowance minimu għall-għajxien (C- 249/83 Hoeckx), allowance għat-trobbija 
tal-ulied (C-85-96 Martinez Sala, konċessjonijiet ta’ studju (C-39/86 Lair, C- 197/86 Brown), 
self ta’ flus meta jitwieled wild (C- 65/81 Reina)
3 eż. rekwiżit li l-proċeduri legali jsiru b’lingwa speċifika (C-137/84 Mutsch) u 
l-possibilità li ħaddiem migrant jikseb permess għas-sieħba mhux miżżewġa tiegħu li 
tirresiedi miegħu (C-59/85 Reed)


