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1. Sommarju tal-petizzjoni

 Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għall-fatt li huma mitluba li jħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali mill-pensjoni Ġermaniża tagħhom kemm fil-Ġermanja kif ukoll fi Franza għal 
dak li jidher li huwa l-istess għan. Qed jitolbu investigazzjoni mill-Parlament Ewropew dwar 
il-legalità ta’ dan u jixtiequ jkunu jafu x’passi għandhom jieħdu fi Franza u/jew fil-Ġermanja 
biex jirranġaw l-affarijiet u jiksbu rimbors tal-kontribuzzjonijiet li ttiħdulhom b’mod mhux 
xieraq.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonanti, li huma pensjonanti Ġermaniżi, ilhom jgħixu fi Franza mis-sena 2000. Huma 
domiċiljati fi Franza għal skopijiet ta’ stima tat-taxxa, Mill-2004 ’l hawn, l-awtorità lokali tat-
taxxa fi Franza, qed titlob il-ħlas tal-"Contributions Sociales" mill-petizzjonanti.

Il-petizzjonanti jilmentaw li diġà jħallsu kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali għall-
pensjonijiet tagħhom fil-Ġermanja għal dak li jidher li huwa l-istess għan, u qed ifittxu 
rimedju għal din is-sitwazzjoni. 

Il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali ma tissostitwix l-iskemi nazzjonali eżistenti tas-
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sigurtà soċjali b’sistema waħdanija Ewropea. Iktar milli jarmonizzaw l-iskemi tas-sigurtà 
soċjali, id-dispożizzjonijiet tal-UE dwar is-sigurtà soċjali jipprevedu kordinazzjoni sempliċi 
ta’ dawn is-sistemi nazzjonali. Fi kliem ieħor, kull Stat Membru huwa ħieles li jiddetermina 
d-dettalji tas-sistema tiegħu tas-sigurtà soċjali, jiġifieri, min għandu jkun assigurat skont il-
leġiżlazzjoni tiegħu, liema benefiċċji jingħataw u taħt liema kondizzjonijiet, kif jiġu 
kkalkolati dawn il-benefiċċji u kemm il-kontribuzzjoni għandha titħallas. Il-liġi tal-UE, 
partikolarment ir-Regolament (KEE) Nru 1408/711 tistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li 
għandhom jiġu osservati fl-applikazzjoni tal-liġijiet nazzjonali. Permezz t’hekk, jiġi aċċertat li 
l-applikazzjoni ta' leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti ma taffettwax ħażin lill-persuni li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 13 tar-Regolament jistipula li l-persuni li għalihom japplika dan ir-Regolament 
għandhom ikunu suġġetti għal-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru wieħed biss. Il-kontribuzzjoni 
soċjali ġenerali fi Franza ("is-CSG") kienet suġġetta għal sentenza tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja.2 Il-QEĠ ikklassifikat is-CGS fl-ambitu tal-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 1408/71.

Fis-sentenza tagħha tal-15 ta’ Frar 2000 il-QEĠ qalet li bl-applikazzjoni tal-kontribuzzjoni 
soċjali ġenerali ("contribution sociale généralisée") għad-dħul mill-impjieg u dħul alternattiv 
ta’ impjegati f’impjieg jew għal rashom li jgħixu fi Franza, iżda li skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1408/71 mhumiex suġġetti għal-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali Franċiża, 
ir-Repubblika Franċiża naqset mill-obbligi tagħha skont l-Artikoli 48 u 52 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (issa, wara l-emendi tal-Artikoli 39 u 43 KE) u l-Artikolu 
13 tar-Regolament imsemmi.

Jekk il-petizzjonanti jirċievu pensjonijiet mill-Ġermanja biss, mhumiex suġġetti għal-
leġiżlazzjoni Franċiża tas-sigurtà soċjali u m’għanhomx ikunu obbligati jħallsu lis-CGS fuq 
il-pensjoni Ġermaniża tagħhom.

Is-servizzi tal-Kummissjoni jagħtu parir lill-petizzjonanti li jappellaw kontra d-deċiżjonijiet 
tal-awtorità lokali tat-taxxa li jitolbu l-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet tal-iskema tas-CSG fi 
Franza.

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju  1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà 
soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità, ĠU L 149 tal-5.7.1971, p. 2, 
Ir-Regolament kif 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 Każ C-169/98 Il-Kummissjoni v. Franza
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