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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni  1450/2009, imressqa minn Ulrike Büker, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar il-pagament ta’ benefiċċji tal-manteniment lil riċevituri ta’ benefiċċji 
Ġermaniżi residenti fi Stat Membru ieħor

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li tirresiedi fi Spanja u għandha erbat itfal minn tlett irġiel differenti, li tnejn 
minnhom huma residenti fil-Ġermanja, tiddeskrivi fil-qosor il-problemi tagħha meta applikat 
għall-pagament tal-benefiċċji tal-manteniment, minħabba l-fatt li l-missirijiet ta’ wliedha 
residenti fil-Ġermanja huma qiegħda (riċevituri tal-benefiċċji Hartz IV). L-awtoritajiet 
Ġermaniżi għarrfuha li hija għandha tapplika għall-benefiċċju korrispondenti fil-pajjiż tagħha 
ta’ residenza, f’dan il-każ Spanja, iżda l-petizzjonanta ssostni li biex tikseb il-pagament ta’ 
dan il-benefiċċju (massimu ta’ EUR 100 fix-xahar) tinvolvi proċedura li t-tieħu fit-tul u li 
wara kollox il-pagament huwa limitat għal 18-il xahar. Il-petizzjonanta tħoss li, fid-dawl ta’ 
dan ta’ hawn fuq, hija u wliedha huma vittmi ta’ nuqqas ta’ ħarsien tal-prinċipju tal-libertà tal-
moviment fl-UE, u tappella lill-Parlament Ewropew biex jeżamina l-kwistjoni.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-14 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Il-pagamenti tal-benefiċċji tal-manteniment huma pagamenti rkuprabbli maħsuba biex 
jikkumpensaw in-nuqqas ta’ ġenitur li jissodisfa l-obbligu legali tiegħu ta’ manteniment tal-
wild tiegħu, liema obbligu jirriżulta mil-liġi tal-familja.
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Il-pagamenti tal-benefiċċji tal-manteniment ġew trattati fi tliet Sentenzi tal-QEĠ1. Il-Qorti 
kkunsidrat dawn il-benefiċċji bħala benefiċċji tal-familja skont l-interpretazzjoni tal-
Artikolu 4(1)(h) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71.

Skont il-fatti deskritti fil-petizzjoni, Spanja hija l-Istat Membru primarjament responsabbli 
għall-provvista ta’ benefiċċji tal-familja lill-petizzjonanta minħabba li hija taħdem u tirresiedi 
hemmhekk ma’ wliedha.

Il-kwistjoni hija jekk il-Ġermanja tistax tkun it-tieni Stat Membru responsabbli għall-
benefiċċji tal-familja għat-tfal inkwistjoni minħabba li missierhom jirresiedi fil-Ġermanja. 

L-Artikolu 2(1) tar-Regolament Nru 1408/71 jistipula li r-regolament japplika għall-persuni 
impjegati jew li jaħdmu għal rashom li huma jew li kienu soġġetti għal-leġiżlazzjoni ta’ Stat 
Membru wieħed jew aktar u għall-membri tal-familji tagħhom.

It-termini “persuna impjegata” u “persuna li taħdem għal rasha” inklużi f’dik id-dispożizzjoni 
huma ddefiniti fl-Artikolu 1(a) ta’ dak ir-regolament. Dawn jinkludu kull persuna li tkun 
assigurata fi kwalunkwe waħda mill-iskemi tas-sigurtà soċjali msemmija fl-Artikolu 1(a) 
kontra l-kontinġenzi u soġġetta għall-kundizzjonijiet imsemmija f’dik id-dispożizzjoni

Mis-sentenza tal-qorti amministrattiva Ġermaniża huwa ċar li l-missier la huwa impjegat, la 
jaħdem għal rasu u lanqas jirċievi benefiċċji tal-qgħad. Huwa jieħu benefiċċji sabiex ikopri l-
ispejjeż tal-għajxien skont id-dispożizzjoni bażika għall-persuni li jkunu qed ifittxu impjieg 
mingħajr suppliment, li huwa benefiċċju speċjali mhux kontributorju skont l-Artikolu 10a tar-
Regolament 1408/71 f’konnessjoni mal-Anness IIa, E. “Il-Ġermanja”. Fil-Ġermanja, il-
missier huwa kopert biss fir-rigward tal-kura tas-saħħa (benefiċċji tal-mard f’oġġetti) bħala 
benefiċċju anness mal-benefiċċju speċjali mhux kontributorju deskritt hawn fuq. 

Jekk l-istituzzjoni kompetenti għall-għoti tal-benefiċċji tal-familja f’konformità mal-
Kapitolu 7 tat-Titolu III tar-Regolament 1408/71 hija istituzzjoni Ġermaniża, 
konsegwentement, skont it-tifsira tal-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament 1408/71 f’konnessjoni 
mal-Anness I, E. “Il-Ġermanja”:

(a) “persuna impjegata” tfisser assigurata bil-fors kontra d-disimpjieg jew kwalunkwe persuna 
li, bħala riżultat ta’ tali assigurazzjoni, tottjeni benefiċċji fi flus taħt assigurazzjoni għal mard 
jew benefiċċji komparabbli, jew kwalunkwe impjegat fis-servizz ċivili stabbilit salarjat 
minħabba l-pożizzjoni tiegħu/tagħha fis-servizz ċivili li huwa mill-inqas ekwivalenti għal dak 
illi fil-każ ta’ persuna impjegata tirriżulta f’assikurazzjoni obbligatorja kontra d-disimpjieg.

(b) “persuna li taħdem għal rasha” tfisser kwalunkwe persuna li taħdem għal rasha li hija 
marbuta:

- li tingħaqad, jew tħallas kontribuzzjonijiet fejn tidħol, assigurazzjoni tax-xjuħija fi skema 
għall-persuni li jaħdmu għal rashom,

jew

                                               
1 Il-Kawża C-85/99, Offenmanns, il-Kawża C-255/99 Humer, u l-Kawża C-302/02 Effing
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- li tingħaqad fi skema fl-ambitu ta’ assigurazzjoni bil-fors tal-pensjoni

Il-konklużjoni hija li l-missier mhux persuna koperta mill-Artikolu 2 tar-Regolament 1408/71 
(“il-persuni koperti”) fir-rigward tal-benefiċċji tal-familja u l-Ġermanja għalhekk mhix l-Istat 
Membru kompetenti għall-provvista ta’ benefiċċji tal-familja.

Wara li kkunsidra n-natura speċifika tal-pagamenti tal-benefiċċji tal-manteniment, il-
leġiżlatur1 għażel li jeskludi kompletament dawn il-benefiċċji mill-qasam ta’ applikazzjoni  
tar-Regolament il-ġdid dwar il-koordinazzjoni2 applikabbli mill-1 ta’ Mejju 2010. Il-leġiżlatur 
qies li dawn il-pagamenti m’għandhomx jiġu kkunsidrati bħala benefiċċju dirett mill-appoġġ 
kollettiv għall-familji, u li għalhekk ir-regoli tal-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali 
tal-UE m’għandhomx jiġu applikati għall-pagamenti tal-benefiċċji tal-manteniment. Skont 
dan, ir-Regolament il-ġdid dwar il-koordinazzjoni jistipula espliċitament li l-pagamenti tal-
benefiċċji tal-manteniment imniżżla fl-Anness I tar-Regolament 883/2004 huma esklużi mir-
Regolament dwar il-koordinazzjoni. 

Konklużjoni

Il-petizzjonanta hija intitolata li tirċievi pagamenti tal-benefiċċji tal-manteniment fi Spanja, li 
hija l-Istat ta’ residenza tagħha u ta’ wliedha u l-Istat fejn teżerċita l-impjieg tagħha. Il-
Kummissjoni ma tista’ tidentifika ebda ksur tal-liġi tal-UE mill-istituzzjonijiet jew mill-qrati 
Ġermaniżi. Il-petizzjonanta għandha ssegwi l-proċedura nazzonali Spanjola u jekk tixtieq 
tirċievi pagamenti tal-benefiċċji tal-manteniment minn Spanja, hija għandha titlobhom. Jekk 
hix eleġibbli li tirċievi l-benefiċċju jew le jiddependi biss mill-kundizzjonijiet nazzjonali.

                                               
1 Il-Kunsill b’unanimità u fil-proċedura ta’ kodeċiżjoni mal-Parlament Ewropew
2 Ara r-Regolament (KE) Nru 883/2004 applikabbli mill-1 ta’ Mejju 2010 u l-Premessa 
Nru 36 u l-Artikolu 1(z) tiegħu 


