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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 0141/2008, imressqa minn Manuel Berkel, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar il-leġiżlazzjoni Ġermaniża tal-pensjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-hekk imsejħa Pensjoni Riester, li suppost tippermetti lin-nies 
ifaddlu għall-pensjoni tagħhom tax-xjuħija. L-Istat Ġermaniż jagħti ċerti benefiċċji għal dan, 
li jagħmel l-iskema attraenti għal kontribwenti. Minkejja dan, il-kontribwenti Reister li jmorru 
joqogħdu f’pajjiż ieħor – anke f’pajjiż tal-UE – iridu jħallsu lura l-benefiċċji kollha lill-istat. 
Il-petizzjonant iqis li dan jillimita l-moviment liberu tiegħu fl-UE. Huwa tal-opinjoni li stat 
ma għandux jagħmel il-benefiċċji tax-xjuħija dipendenti fuq il-fatt li wieħed jibqa’ fil-pajjiż 
ta’ oriġini tiegħu. Hu jsostni li l-Pensjoni Reister hi maħsuba speċifikament biex tikkumpensa 
għal tnaqqis futur li x’aktarx se jkun hemm fil-pensjoni tal-istat. Għalhekk, hu jqis li l-iskema 
Reister għandha tkun trattata bl-istess mod bħall-pensjoni tal-istat fir-rigward tal-moviment 
liberu tal-persuni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

L-hekk imsejħa “Riester-Zulage” hija allowance fi flus (“Grundzulage” u “Kinderzulage”) 
għall-ħolqien ta’ pensjoni tax-xjuħija addizzjonali, maħsuba mill-eks-Ministru Ġermaniż 
għall-Affarijiet Soċjali “Riester”. Hija ġiet introdotta biex tħeġġeġ lin-nies jidħlu fl-iskemi 
tal-pensjoni addizzjonali, wara t-tnaqqis tal-livell tal-pensjonijiet tal-ewwel pilastru. Il-
vantaġġi huma biss għall-persuni suġġetti għat-taxxa fil-Ġermanja. Minbarra dan, il-benefiċċji 
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jridu jitħallsu lura jekk tintemm ir-reponsabilità mhux limitata tat-taxxa (eż. il-benefiċjarju 
jmur jgħix fi Stat Membru ieħor).

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-obbligu li jitħallsu lura l-benefiċċji kollha f’każ li l-
kontribwenti Riester imorru joqogħdu fi Stat Membru ieħor tal-UE. Hu jqis li dan jillimita l-
moviment liberu tiegħu fl-UE. Huwa tal-opinjoni li stat ma għandhux jagħmel lill-benefiċċji 
tax-xjuħija dipendenti fuq il-fatt li wieħed jibqa’ fil-pajjiż ta’ oriġini tiegħu.

Il-Kummissjoni diġà taf dwar din il-problema u hija tal-istess fehma tal-petizzjonant. Il-
Kummissjoni tqis li r-regola li tirrikjedi li persuna tħallas lura l-benefiċċji meta din tmur 
toqgħod fi Stat Membru ieħor mhijiex kompatibbli mal-prinċipju tal-moviment liberu tal-
ħaddiema (Artikolu 39 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u Artikolu 7 tar-
Regolament 1612/68), u mal-prinċipju tal-moviment liberu tal-persuni (Artikolu 18 tat-Trattat 
li jistabbilixxi l-KE) u mal-projbizzjoni ġenerali tad-diskriminazzjoni (Artikolu 12 tat-Trattat 
li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea).

Fid-dawl ta’ dak imsemmi hawn fuq, il-Kummissjoni fetħet proċedura ta’ ksur kontra l-
Ġermanja (2003/2067). Billi l-awtoritajiet Ġermaniżi jirrifjutaw li jbiddlu l-leġiżlazzjoni, il-
każ intbagħat lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (C-269/07). Is-smigħ orali sar fis-17 ta’ 
Diċembru 2008. Huwa mistenni li tingħata sentenza matul is-sena 2009.

Il-Kummissjoni tissuġġerixxi li l-petizzjonant jiġi informat b’dan. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tat is-sentenza tagħha fil-kawża C-269/07 fl-10 ta’ Settembru 
2009. Il-Qorti ddeċidiet li:

“billi adottat u billi żammet id-dispożizzjonijiet fil-qasam tal-pensjonijiet supplimentari stabbiliti 
fl-Artikolu 79 sa 99 tal-Liġi Federali dwar it-taxxa fuq id-dħul (Einkommensteuergesetz), ir-
Repubblika Federali tal-Ġermanja naqset mill-obbligi tagħha skont l-Artikoli 39 KE u 7(2) tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1612/68 tal-15  ta’ Ottubru 1968 dwar il-libertà tal-moviment 
għall-ħaddiema fi ħdan il-Komunità, kif ukoll skont l-Artikolu 18 KE, sa fejn dawn id-
dispożizzjonijiet:

- iċaħħdu lill-ħaddiema transkonfinali u lill-konjuġi tagħhom mill-benefiċċju tal-bonus għall-
pensjoni ta’ tfaddil, meta ma jkunux integralment suġġetti għat-taxxa f’dan l-Istat Membru;
- jipprekludu lill-ħaddiema transkonfinali milli jużaw il-kapital issussidjat għax-xiri jew għall-
kostruzzjoni ta’ dar għal finijiet ta’ abitazzjoni personali meta din id-dar ma tkunx tinsab fil-
Ġermanja, u
- jistabbilixxu r-rimbors tal-bonus imsemmi f’każ li l-persuna taxxabbli ma tibqax integralment 
suġġetta għat-taxxa f’dan l-istess Stat Membru;”

Is-sentenza hija konformi għalkollox mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni u l-opinjoni espressa mill-
petizzjonant.

B’ittra tas-6 ta’ Ottubru 2009, l-awtoritajiet Ġermaniżi ntalbu biex fi żmien xahrejn jinformaw 
lill-Kummissjoni dwar il-miżuri meħuda għall-konformità mas-sentenza.
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Fis-17 ta’ Novembru 2009, il-Gvern Ġermaniż informa lill-Kummissjoni li l-Ministeru Federali 
tal-Finanzi diġà ħejja abbozz ta’ liġi biex jimplimenta s-sentenza. Madankollu, il-Gvern Ġermaniż 
talab estensjoni ta’ xahrejn tal-iskadenza għall-implimentazzjoni billi l-konsultazzjonijiet dwar l-
abbozz fi ħdan il-Gvern għadhom ma ġewx iffinalizzati.

Sabiex tiġi żgurata konformità mas-sentenza matul il-perjodu sakemm il-liġi tiġi adottata, il-
Ministeru tal-Finanzi ppubblika ċirkulari amministrattiva (BMF-Schreiben vom 13. Novembru 
2009; IV C 3 - S 2222/07/10009; DOK 2009/0681154). Skont iċ-ċirkulari, l-ebda rimborż tal-
bonus għall-pensjoni ta’ tfaddil m’għandu jintalab jekk il-persuna li tħallas it-taxxa tmur toqgħod 
fi Stat Membru ieħor tal-UE.

Il-proċedura ta’ ksur se tingħalaq ladarba l-leġiżlazzjoni tkun adottata f’konformità mas-sentenza.

Il-Kummissjoni tissuġġerixxi li l-petizzjonant jiġi informat b’dan.


