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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0671/2012 imressqa minn Philippe Lang (li hu maħsub li hu ta’ 
ċittadinanza Franċiża) dwar problemi b’benefiċċji soċjali għall-ħaddiema 
transkonfinali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-familja tal-petizzjonant jgħixu l-Ġermanja iżda jaħdmu Franza, u t-tfal imorru skola Franza. 
Iħallsu t-taxxa fil-Ġermanja iżda madankollu l-awtoritajiet Ġermaniżi jirrifjutaw li jtuhom il-
benefiċċji tat-tfal u benefiċċji oħrajn. Il-Franċiżi ovvjament ma jtuhomx benefiċċji minħabba 
li ma jħallsux taxxa. Dan jirriżulta fil-fatt li jaqgħu bejn il-kategoriji kollha u huma 
ekonomikament inqas vantaġġati minn ċittadini li mhumiex mobbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-27 ta' Frar 2013

Ir-regoli ta’ kordinazzjoni tal-UE dwar il-benefiċċji għall-familji:
Jekk kemm-il darba l-ġenituri jkunu soġġetti għal leġiżlazzjoni ta’ Stati Membri differenti 
dwar is-sigurtà soċjali, id-Dritt tal-UE jistabbilixxi Stat Membru kompetenti primarju u ieħor 
sekondarju għall-għoti tal-benefiċċji tal-familja. Il-benefiċċji jingħataw mill-Istat kompetenti 
primarju u l-Istat kompetenti sekondarju jagħti l-hekk-imsejjaħ “supplement differenzjali” (l-
ammont li jeċċedi l-benefiċċji mħallsin mill-Istat kompetenti primarju). 
Huwa evidenti fil-każ preżenti li iż-żewġ ġenituri huma soġġetti għal-leġiżlazzjoni Franċiża 
tas-sigurtà soċjali billi t-tnejn li huma jaħdmu fi Franza u għalhekk għandhom jirċievu l-
benefiċċji Franċiżi kollha tal-familja irrispettivament mill-fatt li joqogħdu l-Ġermanja.
Is-servizzi tal-Kummissjoni ma għandhomx għarfien dettaljat dwar il-varji benefiċċji soċjali 
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differenti mogħtijin fis-27 Stat Membru u għalhekk ma jistgħu jagħtu l-ebda opinjoni dwar it-
tip u l-kwalifika tal-benefiċċju/allowance mogħtijin fi Franza għall-ġiti skolastiċi msemmijin 
mill-petizzjonant.
“Benefiċċju tal-familja” jfisser il-benefiċċji kollha in natura jew fi flus intiżi bħala għajnuna 
għall-ispejjeż familjari, iżda eskluż kull tip ta’ għotja għal pagamenti ta’ manteniment u 
allowances speċjali meta titwieled tarbija. 
Fil-kawża C-85/99 Offermans, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE ddeċidiet li l-espressjoni “biex 
jintlaħqu l-ispejje¿ tal-familja” għandha tkun interpretata bħala li tirreferi, b’mod partikolari, 
għal kontribuzzjoni pubblika għall-baġit ta’ familja biex jitħaffu l-pi¿ijiet finanzjarji involuti 
fil-manteniment tat-tfal.
Hija materja għall-amministrazzjoni nazzjonali jew il-qorti kompetenti li jivvalutaw u 
jiddeċidi jekk benefiċċju bħal dak imsemmi mill-petizzjonant ikunx benefiċċju tas-sigurtà 
soċjali għall-finijiet tar-Regolament (KE) Nru 883/2004. Jekk ikun il-każ Franza, bħala l-Istat 
kompetenti għas-sigurtà soċjali tal-familja tal-petizzjonant, tkun obbligata tħallsu l-
benefiċċju. 
Jekk l-imħallef nazzjonali jiddeċidi li dan il-benefiċċju ma jidħolx il-kamp ta’ applikazzjoni 
materjali tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, għandu jitqies bħala “vantaġġ soċjali” u 
jingħata lill-petizzjonant skont ir-Regolament (KE) Nru 492/2011 billi l-petizzjonant hu 
impjegat fi Franza. Ukoll f’dan il-każ, Franza għandha tagħti lill-petizzjonant il-
benefiċċju/allowance għall-ġita skolastika.
Mill-banda l-oħra, l-“assistenza soċjali” hi benefiċċju ta’ tip ieħor jew soġġetta għal 
kondizzjonijiet oħrajn f'bosta każijiet marbuin mal-ambjenti soċjali u għalhekk mal-post fejn 
il-persuni kkonċernati jirrisjedu. F’dan il-każ, il-Ġermanja bħala Stat ta’ residenza għandu 
jagħti l-benefiċċju jekk tali allowance tkun teżisti fil-leġiżlazzjoni tiegħu jew jekk il-
petizzjonant jikkwalifika għaliha.
Billi l-familja tal-petizzjonant tirrisjedi fil-Ġermanja, abbażi tal-eżitu tal-mistoqsija 
preliminari pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja t al-UE fil-Kawża C-126/12 “Brück”, il-
petizzjonant jista’, fuq il-bażi tad-Dritt nazzjonali Ġermaniż, ikun intitolat li jirċievi s-
supplement differenzjali fuq il-benefiċċji tal-familja fil-Ġermanja jekk il-benefiċċji tal-familja 
Ġermaniżi jeċċedu l-ammont mogħti lill-familja minn Franza. 
Il-liġi tat-taxxa fuq id-dħul u r-riduzzjoni tal-bażi fiskali applikabbli fis-sitwazzjoni tal-
petizzjonant: 
Il-Kummissjoni tirreferi għall-komunikazzjoni tagħha fil-petizzjoni 135/2012 dwar tema 
jixtiebah.
Konklużjonijiet
Il-petizzjonant jikkuntattja lill-istituzzjoni kompetenti Franċiża u jitlobha li jitħallas kull 
benefiċċju tal-familja skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali Franċiża tas-sigurtà soċjali. Il-kwalifika 
tad-Dritt tal-UE – il-valutazzjoni tal-objettivi u l-miri ta’ allowance speċifika li skont id-
dispost tad-Dritt nazzjonali – hi materja li għaliha huma kompetenti l-amministrazzjoni 
nazzjonali u fl-aħħar istanza l-qorti nazzjonali. Il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni fi 
proċedimenti nazzjonali amministrattivi jew ġudizzjarji individwali.
Skont l-eżitu tal-mistoqsija preliminari pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE fil-
Kawża C-126/12 “Brück”, il-petizzjonant jista’, fuq il-bażi tad-Dritt nazzjonali Ġermaniż, 
ikun intitolat li jirċievi s-supplement differenzjali fuq il-benefiċċji tal-familja fil-Ġermanja 
jekk il-benefiċċji tal-familja Ġermaniżi jeċċedu l-ammont mogħti lill-familja minn Franza.
Għar-rigward tad-Dritt fiskali, it-tagħrif mogħti mill-petizzjonant lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet ma jindika l-ebda ksur tad-Dritt tal-UE.
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