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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0724/2007, imressqa minn Wolfgang Doetsch, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar il-ħlas tal-benefiċċji għat-tfal skont ir-Regolament (KEE) 
1408/71

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirċievi pensjoni skont il-liġi Ġermaniża dwar il-pensjonijiet, u relatata mal-
impjieg tiegħu fil-Greċja. Il-ħlas tal-benefiċċji għat-tfal, li kien jirċievi sa l-2004 skont l-
Artikolu 77 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) 1408/71 ta’ l-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-
applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familji tagħhom li 
jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità, ġie mwaqqaf  ‘għal raġunijiet ta’ trattament ugwali’. Il-
petizzjonant jirreferi għall-fuljett ‘Id-drittijiet tiegħek tas-sigurtà soċjali meta tiċċaqlaq fl-
Unjoni Ewropea’, fejn skont dan il-fuljett jidher li l-familji għandhom ikunu ttrattati 
bħallikieku l-persuni kollha jkunu għexu fil-pajjiż u jkunu assigurati mill-pajjiż bil-liġijiet l-
aktar favorevoli. Huwa ġie infurmat mill-uffiċċju lokali tiegħu f’Nuremberg għall-ħlas tal-
benefiċċji tal-familja li ma jistax jikkunsidra t-talba tiegħu biex jerġa’ jibda jirċievi l-ħlas tal-
benefiċċju għat-tfal sakemm ma jgħaddix ir-Regolament ta’ implimentazzjoni relattiv. Il-
petizzjonant jinnota li dan jista’ jieħu tliet snin, u jitlob li tingħatalu opinjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna  tagħti 
informazzjoni  (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ April 2008.

Il-petizzjonant li jgħix fil-Greċja jirċievi pensjoni mill-Ġermanja u pensjoni mill-Greċja. Il-
petizzjonant jistqarr li l-istituzzjoni kompetenti għall-għoti ta’ benefiċċji tal-familja, il-
Familienkasse (Taqsima tal-Familji) Ġermaniża f’Nuremberg, informatu li ma setgħetx tqis 
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it-talba tiegħu biex jerġa’ jibda jirċievi l-pagamenti tal-benefiċċji għat-tfal sa ma jidħol fis-
seħħ ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni korrispondenti. 

Il-petizzjonant jilmenta li r-rifjut tat-talba tiegħu mhuwiex konformi mal-prinċipju allegat li  
jirċievi l-benefiċċji tal-leġiżlazzjoni l-aktar favorevoli. Jinnota wkoll li jista’ jkun possibbli li 
tittieħed deċiżjoni dwar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni fi żmien tliet snin.

Id-dispożizzjonijiet Komunitarji fil-qasam tas-sigurtà soċjali jipprovdu għall-koordinazzjoni u 
mhux għall-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru 
huwa liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu stess, inklużi liema 
benefiċċji għandhom ikunu provduti, il-kondizzjonijiet tal-eliġibiltà, kif jiġu kkalkulati dawn 
il-benefiċċji u kemm għandhom jitħallsu kontribuzzjonijiet. Id-dispożizzjonijiet Komunitarji, 
b’mod partikolari r-Regolament (KEE) Nru 1408/711, jistabbilixxu regoli u prinċipji komuni 
li għandhom jiġu osservati mill-awtoritajiet nazzjonali kollha meta japplikaw il-liġi 
nazzjonali.  Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi ta’ trattament ugwali u ta’ nuqqas ta’ diskriminazzjoni. 
B’hekk, jiġi żgurat li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti ma taffettwax 
b’mod negattiv lill-persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-libertà ta’ moviment fi ħdan l-
Unjoni Ewropea. 

Fir-rigward tal-benefiċċji tal-familja, it-Titolu III, il-kapitoli 8 u 9 tar-Regolament (KEE) Nru 
1408/71 jipprovdi għal regoli ta’ koordinazzjoni dwar il-benefiċċji tal-familja. Jekk familja 
jkollha dritt għall-benefiċċji tal-familja skont il-leġiżlazzjoni ta’ aktar minn Stat Membru 
wieħed, il-familja, teoretikament, tirċievi l-ogħla ammont ta’ benefiċċji previsti. Jeżistu regoli 
speċjali li jikkoinċidu li ma jippermettux li jsir ħlas żejjed, billi jinħatar l-Istat li huwa 
primarjament kompetenti u l-Istat li huwa t-tieni wieħed kompetenti li, skont l-ammont ta’ 
benefiċċji mogħtija, jista’ jissospendi l-ħlas tal-benefiċċji tiegħu sal-ammont li diġà jkun 
ingħata mill-Istat li kien primarjament kompetenti, ara ngħidu aħna l-Artikolu 76 tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/71.

Fir-rigward tal-pensjonanti, japplikaw regoli speċjali ta’ koordinazzjoni: Irrispettivament mill-
Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkunu joqogħdu l-pensjonant jew it-tfal, l-Artikolu 77 (2) 
(a) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jistipula li pensjonant jirċievi benefiċċji tal-familja 
mill-Istat li jħallas il-pensjoni tiegħu; meta pensjonant jirċievi aktar minn pensjoni waħda, l-
Artikolu 77 (2) (b) jipprovdi li, dejjem jekk ikunu ssodisfati ċerti kondizzjonijiet, jew l-Istat 
ta’ residenza (i) jew l-Istat li l-pensjonant kien suġġett għal-leġiżlazzjoni tiegħu għall-itwal 
perjodu ta’ żmien (ii) se jkun l-Istat kompetenti. 

Fir-rigward tar-referenzi li saru mill-petizzjonant għar-Regolament (KE) Nru 883/042 u għar-
Regolament ta’ Implimentazzjoni, għandu jiġi nnutat li skont l-Artikolu 91 tar-Regolament 
(KE) Nru 883/04 dan ir-Regolament għandu japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1408/71 ta’ l-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-siġurtà 
soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità, ĠU L 149 tal-5.7.1971, p. 2, 
ir-Regolament kien emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1992/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-18.12.2006, ĠU L 392 tat-30.12.2006, p.1.
2 Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-
koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali, ĠU L 200 tas-7.6.2004, p.1.
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Regolament ta’ Implimentazzjoni. Il-proposta għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni1

bħalissa qiegħda tiġi nnegozjata mill-koleġiżlatur tal-Parlament u tal-Kunsill.

Konklużjonijiet

Peress li abbażi tal-informazzjoni li ntbagħtet mill-petizzjonant, ma kienx possibbli li  
jiddeterminaw jekk il-petizzjonant huwiex intitolat għal benefiċċji tal-familja, li hija kwistjoni 
tal-liġi nazzjonali, jew jekk id-dispożizzjonijiet Komuntarji ġewx applikati kif xieraq, is-
servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-Membru Ġermaniż tal-Kummissjoni Amministrattiva 
għas-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Emigranti biex jinforma lill-Kummissjoni dwar aktar 
dettalji li jikkonċernaw il-każ tal-petizzjonant.

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jżommu lill-Parlament infurmat dwar żviluppi oħrajn li jkun 
hemm b’rabta ma’ din il-kwistjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru  2008.

Skont informazzjoni li waslet mingħand l-awtoritajiet Ġermaniżi, is-sitwazzjoni tal-
petizzjonant taqa’ taħt l-Artikolu 77 (2) (b) (ii) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 peress li 
jgħix fil-Greċja. F’konformità mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea C-471/99 tal-24 
ta’ Settembru 2002 (Martínez Dominguez), l-awtorità kompetenti Ġermaniża ddeċidiet li l-
petizzjonant ma kienx intitolat għal benefiċċji tal-familja Ġermaniżi peress li ma kienx 
jissodisfa r-rekwiżiti nazzjonali u peress li ma kisibx id-dritt għall-pensjoni skont il-
leġiżlazzjoni Ġermaniża biss (ara punt 32 tas-sentenza tiegħu). 

Il-petizzjonant kien infurmat mill-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi li s-sitwazzjoni legali kif 
inhi deskritta fuq se tinbidel hekk kif ir-Regolament (KE) Nru 883/042 jiġi applikat peress li 
dan ir-Regolament se jistipula regoli ta’ koordinazzjoni differenti minn dawk li jissemmew fl-
Artikolu 77 (2) (b) (ii) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71. 

Għandu jiġi nnutat li skont l-Artikolu 91 tar-Regolament (KE) Nru 883/04 dan ir-Regolament 
se jibda japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni. Il-proposta 
għal Regolament ta’ Implimentazzjoni3 bħalissa qed tiġi negozjata mill-Parlament u mill-
Kunsill, u mistenni li dawn ir-Regolamenti jiġu applikati fl-2010.

Fl-aħħarnett, il-Kummissjoni ma setgħet issib l-ebda ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Komunità 
f’dan il-punt.

                                               
1 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali tal-
31.1.2006, COM(2006)16 finali.

2 Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 April 2004 dwar il-koordinazzjoni 
tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, ĠU L 200  tas-7.6.2004, p.1.
3 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni 
tar-Regolament  (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tal-31.1.2006, 
COM(2006)16 finali.
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