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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1470/2009, imressqa minn Periklis Dionyssopoulos, ta’ nazzjonalità 
Griega, dwar il-ksur mill-awtoritajiet Griegi tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej u tar-Regolament Nru 260/68 li 
jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċedura għall-applikazzjoni tat-taxxa għall-
benefiċċju tal-Komunitajiet Ewropej 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għat-talba tal-awtoritajiet tat-taxxa Griegi biex l-uffiċjali Griegi tal-
istituzzjonijiet tal-UE jħallsu taxxa nazzjonali speċjali fuq ir-rimunerazzjoni li jirċievu mill-
UE. Il-petizzjonant jgħid li dan huwa ksur sfaċċat tal-ispirtu u l-kelma tal-Protokoll dwar il-
Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej u tar-Regolament Nru 260/68 li 
jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċedura għall-applikazzjoni tat-taxxa għall-benefiċċju tal-
Komunitajiet Ewropej, u għaldaqstant jistieden lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżgura li l-awtoritajiet Griegi kompetenti jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja f’dan il-qasam.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-Liġi Griega Nru 3758/2009 timponi kontribuzzjoni f’somma waħda li inter alia tapplika 
għall-uffiċjali u l-pensjonanti Komunitarji li d-dħul nett annwali tagħhom, inkluż id-dħul nett 
imħallas lilhom mill-Komunitajiet, i.e. wara li jkunu ġew soġġetti għat-taxxa Komunitarja, 
jisboq is-EUR 60,000.
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Skont il-petizzjonant, il-Gvern Grieg qed: 
 jikser il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, b’mod 

speċifiku d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 12 tiegħu;

 jikser il-proċedura stipolata fir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 260/68 tal-
Kunsill tad-29 ta’ Frar 1968, kif ġie emendat aktar tard;

 jikser il-prinċipju tat-trattament ugwali u tal-ugwaljanza quddiem il-liġi, minħabba li 
huwa jitlob din il-kontribuzzjoni speċjali mingħand ftit uffiċjali biss, u mhux 
mingħandhom kollha;

 jikser b’mod sfaċċat il-prinċipju tal-protezzjoni tal-istennijiet leġittimi taċ-ċittadin mill-
istat meta jikser il-Protokoll (leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali).

Informazzjoni tal-isfond

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali

L-Artikolu 18 tal-liġi Griega riċenti Nru 3758/2009, ippubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali Griega 
Nru 68 tal-5 ta’ Mejju 2009 (Liġi Nru 3758/2009), jipprovdi għal kontribuzzjoni speċjali 
f’somma waħda imposta fuq persuni naturali li, fl-2008 (kontijiet għall-2007), irċivew dħul 
nett totali, kemm jekk attwali jew stmat, u kemm jekk intaxxat jew eżentat, ta’ aktar minn 
EUR 60,000. Din id-dispożizzjoni hija evidenti aktar fil-Linji Gwida tal-Ministeru Grieg 
għall-affarijiet ekonomiċi u l-finanzi tal-11 ta’ Ġunju 2009, ref: 1057317/1096/Α0012 (“Linji 
Gwida”). 

Il-leġiżlazzjoni tal-UE

L-Artikolu 12 (l-ex Artikolu 13) tal-Protokoll jipprovdi għal eżenzjoni tas-salarji, pagi u 
emolumenti mħallsa mill-Unjoni lill-uffiċjali tagħha mit-taxxi nazzjonali. Skont l-Artikolu 
15(1) (l-ex Artikolu 16(1)) tal-Protokoll, il-Kunsill għandu jiddetermina l-kategoriji ta’ 
uffiċjali u ħaddiema oħra tal-Unjoni li għalihom għandu japplika l-Artikolu 12(2) (l-ex 
Artikolu 13(2)).1 Abbażi ta’ din id-dispożizzjoni, il-Kunsill adotta r-Regolament (Euratom, 
KEFA, KEE) Nru 549/69 fil-25 ta’ Marzu 1969 (“ir-Regolament”), li jistipula fl-Artikolu 2 
tiegħu li l-eżenzjoni mit-taxxa stipulata fil-Protokoll tapplika wkoll għal ċerti benefiċjarji ta’ 
pensjonijiet u kumpensi Komunitarji.   

L-Artikolu 12 tal-Protokoll

Uffiċjali u ħaddiema oħra tal-Komunitajiet għandhom jiġu obbligati jħallsu taxxa għall-
benefiċċju tal-Komunitajiet fuq is-salarji, il-pagi u l-emolumenti mħallsin lilhom mill-
Komunitajiet, skont il-kondizzjonijiet u l-proċeduri stipolati mill-Kunsill, skont proposta mill-

                                               
1 Id-dispożizzjoni ekwivalenti fil-verżjoni attwali tal-Protokoll (l-Artikolu 15(1)) tistipola li 
din is-setgħa għandha tkun eżerċitata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt li taġixxi
skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja.  Madankollu, ir-Regolament tal-Kunsill eżistenti 
jibqa’ applikabbli sakemm ma jkunx ġie sostitwit minn regolament ġdid adottat mill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.
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Kummissjoni.

Huma għandhom jiġu eżentati mit-taxxi nazzjonali fuq is-salarji, il-pagi u l-emolumenti 
mħallsa lilhom mill-Komunitajiet.

L-Artikolu 2 tar-Regolament

Id-dispożizzjonijiet tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 13 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Komunitajiet għandhom japplikaw għall-kategoriji segwenti: 

(a) persuni li jaqgħu taħt ir-Regolamenti dwar il-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-
Impjieg ta’ Impjegati Oħra tal-Komunitajiet, inklużi dawk li jirċievu l-kumpens provdut fil-
każ ta’ rtirar fl-interessi tas-servizz, bl-eċċezzjoni tal-persunal lokali; 
(b) persuni eliġibbli għal pensjonijiet minħabba diżabilità, jew għax irtiraw jew għax huma 
superstiti, liema pensjonijiet jitħallsu mill-Komunitajiet; 
(c) persuni li jirċievu l-kumpens stipolat fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) 
Nru 159/68 (2) f’każ tat-terminazzjoni tas-servizz. 

Il-Kummissjoni tqis li l-leġiżlazzjoni Griega li ssemmiet hawn fuq tmur kontra l-Artikolu 
12(2) tal-Protokoll. Ta’ min wieħed jinnota li l-Artikolu 12(2) tal-Protokoll jagħti drittijiet 
diretti, individwali u mhux kondizzjonali lill-persuni li huma konċernati fl-applikazzjoni 
tiegħu, i.e. l-uffiċjali u l-pensjonanti Komunitarji, u jistabbilixxi l-obbligi korrispondenti 
għall-partijiet kontraenti, i.e. għall-Istati Membri. Il-kontribuzzjoni speċjali Griega f’somma 
waħda imposta inter alia fuq uffiċjali Komunitarji, li skont l-Artikolu 13 tal-Protokoll huma 
meqjusa bħala residenti fiskali Griegi, u fuq benefiċjarji tal-pensjonijiet u l-kumpensi tal-
Unjoni li jirrisiedu fil-Greċja għal skopijiet ta’ taxxa, hija ksur dirett tal-obbligi imposti mill-
Protokoll minħabba li din tapplika għad-dħul li, skont l-użu ta’ kliem espliċitu tal-Protokoll, 
għandu jiġi eżentat mit-taxxi nazzjonali.

Il-miżura nazzjonali kkuntestata tista’ ma tkunx ġustifikabbli abbażi tal-interess pubbliku, 
bħal pereżempju l-isforzi li jiġu miġġielda r-riperkussjonijiet tal-kriżi ekonomika. Kif ġie 
msemmi hawn fuq, id-drittijiet konferiti lill-uffiċjali u pensjonanti Komunitarji huma diretti u 
mhux kundizzjonali. Meta daħlet fil-Komunitajiet Ewropej, il-Greċja aċċettat il-Protokoll 
kollu kemm hu mingħajr ma għamlet l-ebda riservi. Għalhekk, il-Greċja m’għandhiex il-jedd 
li targumenta b’mod legali jew fattwali sabiex tiġġustifika li hemm ksur tal-Protokoll.

Finalment, wieħed jista’ jinnota li l-Protokoll ma jwaqqafx lil Greċja milli tintaxxa l-
kontribuzzjoni speċjali f’somma waħda fuq punti oħra tad-dħul tal-uffiċjali jew pensjonanti 
Komunitarji, li mhumiex imħallsa mill-Komunitajiet, sakemm is-somma totali tagħhom 
(eskluż kwalunkwe dħul kopert mill-Protokoll) tisboq EUR 60,000 fis-sena. 

Konsegwentement, il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea hija tal-fehma, fid-dawl tal-
informazzjoni li hija attwalment disponibbli, li l-Greċja naqset milli tissodisfa l-obbligi tagħha 
skont l-Artikolu 12(2) tal-Protokoll u tal-Artikolu 2 tar-Regolament, minħabba li hija tintaxxa 
kontribuzzjoni speċjali f’somma waħda skont l-Artikolu 18 tal-Liġi Nru 3758/2009 
b’referenza għad-dħul nett tal-uffiċjali u l-pensjonanti tal-Unjoni Ewropea li huwa, inter alia, 
magħmul mill-pagi, salarji u emolumenti, jew mill-pensjonijiet jew il-kumpensi li huma 
mħallsa lilhom mill-Unjoni.
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Skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 158 tat-Trattat dwar tal-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-Kummissjoni ddeċidiet li tiftaħ proċedura ta’ ksur kontra l-Greċja. Intbagħtet ittra 
ta’ avviż formali lill-awtoritajiet Griegi u dawn għadhom ma tawx ir-risposta tagħhom, u 
b’hekk huma obbligaw lill-Kummissjoni tkompli b’dawn il-proċeduri.  

Barra minn hekk, il-Kummissjoni rrispondiet favorevolment għat-talbiet għall-għajnuna, 
abbażi tal-Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal, li ġew sottomessi mill-persunal jew mill-
ex membri tal-persunal sabiex iħarsu d-drittijiet tagħhom. Hija fasslet uffiċċju tal-avukati 
mħallas mill-istituzzjoni biex jgħin lill-persuni konċernati fil-proċess tal-każijiet tagħhom 
marbuta mal-kontribuzzjoni speċjali f’somma waħda imposta mill-awtoritajiet Griegi fuq id-
dħul tagħhom għas-sena 2007.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011

Konsegwentement, il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea hija tal-fehma, fid-dawl tal-
informazzjoni li hija attwalment disponibbli, li l-Greċja naqset milli tissodisfa l-obbligi tagħha 
skont l-Artikolu 12(2) tal-Protokoll u tal-Artikolu 2 tar-Regolament, minħabba li hija s’issa 
intaxxat kontribuzzjoni speċjali f’somma waħda skont l-Artikolu 18 tal-Liġi Nru 3758/2009 
b’referenza għad-dħul nett tal-uffiċjali u l-pensjonanti tal-Unjoni Ewropea li huwa, inter alia, 
magħmul mill-pagi, salarji u emolumenti, mill-pensjonijiet jew il-kumpensi rispettivament, li 
huma mħallsa lilhom mill-Unjoni.

Il-Kummissjoni bdiet proċeduri ta’ ksur kontra l-Greċja f’konformità mal-ewwel paragrafu 
tal-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Fit-3 ta’ Novembru 
2009, intbagħtet ittra ta’ avviż formali lill-awtoritajiet Griegi u dawn ma tawx ir-risposta 
tagħhom, u b’hekk huma obbligaw lill-Kummissjoni tkompli b’dawn il-proċeduri.  

Barra minn hekk, il-Kummissjoni rrispondiet favorevolment għat-talbiet għall-għajnuna, 
abbażi tal-Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal, li ġew sottomessi mill-persunal jew mill-
ex membri tal-persunal sabiex iħarsu d-drittijiet tagħhom 

Istituzzjonijiet oħra wkoll taw l-għajnuna tagħhom lill-membri tal-persunal tagħhom b’rabta 
mal-kontribuzzjoni speċjali f’somma waħda imposta mill-awtoritajiet Griegi fuq id-dħul 
tagħhom fl-2007. Intlaħaq ftehim mill-istituzzjonijiet kollha li jitfassal uffiċċju tal-avukati u 
jitħallas biex jgħin lill-persuni kkonċernati fil-proċess tal-każijiet tagħhom.

Kważi mitt persuna ppreżentat ilment quddiem il-ġuriżdizzjoni Griega biex tikkontesta l-
irkupru tal-kontribuzzjoni speċjali f’somma waħda mhux dovuta.

Fid-9 ta’ Marzu 2010, l-Awtoritajiet Griegi infurmaw lill-Kummissjoni li fit-22 ta’ Frar 2010, 
il-Ministeru tal-Ekonomija, is-Segretarjat Ġenerali għat-taxxa u l-kwistjonijiet doganali, ħareġ 
ordni li fiha jirrikonoxxi li d-dħul minn salarji u pagi tal-Unjoni Ewropea m’għandhomx 
jittieħdu inkonsiderazzjoni meta jiġi kkalkolat il-limitu ta’ EUR 60,000 li huwa deċiżiv meta 
tiġi imposta kontribuzzjoni speċjali f’somma waħda stipulata fl-Artikolu 18 tal-Liġi Nru 
3758/2009. 

Barra minn hekk, l-uffiċjali tal-UE kkonċernati, li rċivew rendikont tat-taxxa li jimponi l-
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kontribuzzjoni speċjali f’somma waħda, intalbu jippreżentaw it-talba lill-kap tal-uffiċċju tat-
taxxa responsabbli mit-taxxa fuq id-dħul tagħhom biex tiġi evalwata mill-ġdid l-
kontribuzzjoni speċjali f’somma waħda. L-uffiċċju tat-taxxi mbagħad jikkanċella l-ammont 
oriġinali evalwat u joħroġ rendikont tat-taxxa ġdid. 

Filwaqt li ġiet ikkunsidrata din l-informazzjoni u wara  li ġiet evalwata l-effikaċja tal-
proċeduri previsti bl-ordni msemmija qabel, il-Kummissjoni tqis li l-ksur ġie terminat b’mod 
effettiv u ddeċidiet li tagħlaq il-proċedura.

Reċentement, is-servizzi tal-Kummissjoni ġew imwissija dwar talbiet ġodda mill-awtoritajiet 
Griegi tat-taxxa li jimponu l-kontribuzzjoni speċjali f’somma waħda fuq il-persunal u l-ex 
membri tal-persunal meta jiġi kkunsidrat id-dħul tagħhom mill-Unjoni. Jekk din l-
informazzjoni tiġi kkonfermata, il-Kummissjoni għandha l-ħsieb tieħu l-passi meħtieġa skont 
id-dispożizzjonijiet tat-Trattat. 


