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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0646/2009, imressqa minn Markus Sonnenschein, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, b’50 firma, dwar 
diskrepanza fil-leġiżlazzjoni soċjali bejn il-Ġermanja u l-Isvizzera li tikkawża 
preġudizzju għall-ħaddiema transkonfinali (li joqogħdu l-Ġermanja u jaħdmu l-
Isvizzera)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Din il-petizzjoni kienet indirizzata lill-Gvern federali Ġermaniż, lill-parlament ta’ Land Baden 
Württemberg u lill-Parlament Ewropew. Hija bbażata fuq il-każ ta’ ħaddiem tal-industrija tal-
forniment tal-ikel li kien impjegat fl-Isvizzera, li ġarrab inċident fuq ix-xogħol li wassal għall-
invalidità. Huwa jirċievi pensjoni għall-invalidità mill-Isvizzera. L-ilment tiegħu huwa li l-
awtoritajiet Ġermaniżi qed jirrifjutaw li jagħtuh allowance għat-tfal minħabba li l-pensjoni 
Svizzera diġà tinkludi element ta’ allowance għat-tfal.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Id-dispożizzjonijiet tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali jipprovdu l-koordinazzjoni u mhux l-
armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru huwa ħieles li 
jistabbilixxi d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu stess, inklużi liema benefiċċji 
għandhom jiġu provduti, il-kundizzjonijiet tal-eliġibilità, kif dawn il-benefiċċji għandhom 
jiġu kalkolati u kemm għandhom jitħallsu kontribuzzjonijiet. Id-dispożizzjonijiet tal-UE, 
b’mod partikolari r-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u Nru 574/72, jistabbilixxu regoli u 
prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati mill-awtoritajiet nazzjonali kollha fl-
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applikazzjoni tal-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tad-diversi 
leġiżlazzjonijiet nazzjonali tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-trattament ugwali u tan-
nondiskriminazzjoni. 

Fir-rigward tal-Isvizzera, ir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u Nru 574/72 msemmija hawn
fuq japplikaw, b’mod ġenerali, permezz tal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Svizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-
moviment ħieles tal-persuni1, kif elenkat fl-Anness II ta’ din il-Ftehima.

Fir-rigward tal-benefiċċji tal-familja, it-Titolu III, il-kapitoli 7 u 8 tar-Regolament (KEE) Nru 
1408/71 jipprovdu r-regoli ta’ koordinazzjoni rigward il-benefiċċji tal-familja. Jekk ikun 
hemm intitolament għall-benefiċċji tal-familja skont il-leġiżlazzjoni ta’ aktar minn Stat 
wieħed, bi prinċipju l-familja tirċievi l-akbar ammont ta’ benefiċċji provduti. Jeżistu regoli 
speċjali li jidħlu f’xulxin u li jipprevienu ħlas żejjed billi jagħżlu liema Stat huwa 
primarjament kompetenti (l-istat ta’ impjieg) u liema Stat huwa sekondarjament kompetenti 
(l-istat ta’ residenza). Skont l-ammont ta’ benefiċċji mogħtija, l-Istat li huwa sekondarjament 
kompetenti jista’ jnaqqas il-ħlas tal-benefiċċji tiegħu bl-ammont diġà provdut mill-Istat li 
huwa primarjament kompetenti (ara l-Artikolu 76 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jew l-
Artikolu 10 tar-Regolament 574/72). 

Wara li ġie kkuntattjat mis-Servizzi tal-Kummissjoni, il-membru Ġermaniż tal-Kummissjoni 
Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti ta lill-Kummissjoni 
informazzjoni rigward ir-risposta li l-gvern Ġermaniż ta lill-Parlament Ġermaniż b’ittra tal-4 
ta’ Ġunju 2009: Il-gvern Ġermaniż irrefera għad-deċiżjoni tal-Ogħla Qorti Ġermaniża 
kompetenti fil-qasam, il-Bundesfinanzhof, li ħadet deċiżjoni dwar il-każ preżenti permezz tas-
sentenza tas-26 ta’ Ottubru 2006. Fid-deċiżjoni tagħha, il-Bundesfinanzhof applikat l-Artikolu 
10(1)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 574/72, li jistipula li l-intitolament għall-benefiċċji 
Ġermaniżi tat-tfal huwa mnaqqas bis-somma tal-benefiċċji Svizzeri tat-tfal u li m’hemm l-
ebda intitolament għall-benefiċċji Ġermaniżi tat-tfal meta l-benefiċċji Svizzeri tat-tfal ikunu
ogħla mill-benefiċċji Ġermaniżi. 

Għalhekk, fil-verità, il-Qorti Ġermaniża ma ċaħditx l-intitolament għall-benefiċċji Ġermaniżi 
tat-tfal iżda qieset li l-Isvizzera hija l-Istat li huwa primarjament kompetenti. Flimkien ma’
dan, sabiex ma jkunx hemm benefiċċji li jidħlu f’oħrajn, il-benefiċċji Ġermaniżi tat-tfal 
għandhom jitnaqqsu bl-ammont imħallas mill-Isvizzera. Minħabba li l-komponent tat-tfal fil-
benfiċċju Svizzeru jidher li huwa ogħla minn dak tal-benefiċċji Ġermaniżi jew inkella huwa 
daqsu, m’għandu jitħallas l-ebda benefiċċju Ġermaniż.

Din l-evalwazzjoni hija konformi mal-liġi Komunitarja, sakemm jiġu sodisfati l-
kundizzjonijiet fattwali tar-regoli li jidħlu f’xulxin tal-Artikolu 10(1)(a) tar-Regolament 
(KEE) Nru 573/72.

Meta l-petizzjonant jilmenta li l-pensjoni tal-invalidità tal-Isvizzera tinkludi l-benefiċċji 
Svizzeri tat-tfal, din hija kwistjoni ta’ kompetenza nazzjonali minħabba li hija r-responsibilità 
tal-Isvizzera li tiddeċiedi kif għandhom jiġu provduti l-benefiċċji. 
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Meta l-petizzjonant jilmenta li s-sistemi tas-sigurtà soċjali kemm Svizzeri kif ukoll Ġermaniżi 
jvarjaw minn xulxin, għandu jiġi mfakkar li m’hemm l-ebda sistema Ewropea tas-sigurtà 
soċjali li hija armonizzata. Din hija r-raġuni għala hemm kompetenza Komunitarja għall-
koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali u m’hemmx kompetenza Komunitarja għall-
armonizzazzjoni tagħhom. 

Fuq il-bażi ta’ dak li ntqal qabel, is-Servizzi tal-Kummissjoni huma tal-istess fehma tal-gvern 
Ġermaniż, jiġifieri li m’hemm l-ebda ħtieġa li ssir bidla fil-liġi nazzjonali jew fil-liġi tal-UE 
minħabba li din il-kwistjoni tidher li hija waħda ta’ nuqqas ta’ ftehim tal-liġi tal-UE iktar milli
problema strutturali jew applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-UE. 

Madankollu, jekk il-petizzjonant, wara li jerġa’ jevalwa l-każ tal-persuna konċernata fid-dawl 
tal-ispjegazzjonijiet mogħtija, jibqa’ tal-fehma li l-liġi tal-UE ġiet applikata b’mod ħażin, 
huwa mistieden li jibgħat id-dettalji tal-każ lis-Sevizzi tal-Kummissjoni biex jiġu eżaminati 
aktar.

Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tal-informazzjoni li waslet, il-Kummissjoni tqis li l-petizzjoni toriġina minn 
nuqqas ta’ ftehim tar-regoli rilevanti tal-UE.  Għaldaqstant, m’hemm l-ebda ħtieġa li ssir 
bidla.


