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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni n. 0778/2005, minn Michel Guillet, ta’ nazzjonalità Franċiża, dwar it-
trattament mhux ugwali tan-nisa u l-irġiel min-naħa tas-Sigurtà Soċjali Franċiża fil-
qafas tar-reġim tal-pensjonijiet

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jixtieq igawdi minn sistema ġdida ta’ pensjonijiet proposta mis-
Sigurtà Soċjali Franciża, li skond hu l-ħaddiema bis-salarju, wara snin twal ta’ xogħol, jistgħu 
jieħdu l-pensjoni tagħhom qabel l-età ta’ 60 sena. Huwa għandu 55 sena u ilu jħallas is-
Sigurtà Soċjali għal aktar minn 40 sena. Madankollu l-fond tal-pensjoni tiegħu wrieh li n-nisa 
biss setgħu jieħdu l-pensjoni tagħhom minn 55 sena ’l hemm, kontra s-60 sena fil-każ ta’ l-
irġiel, anke jekk ilhom iħallsu għal aktar minn 40 sena. Min ressaq il-petizzjoni jħoss li 
jeħtieg ikun hemm twaqqif tad-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess. 

 
2.      Ammissibilità 

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2005. Tagħrif mitlub mingħand il-Kummissjoni 
taħt ir-Regola 192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Mejju 2006.

Dak li ressaq il-petizzjoni li huwa msieħeb fil-fond tal-pensjoni u l-fond ta’ dak li jista’ 
jinqala ta’ l-iskrivani u l-impjegati ta’ l-avukati u li għandu ’l fuq minn 55 sena u ’l fuq minn 
40 sena ta’ ħlasijiet, qed jikkritika n-natura diskriminatorja ta’ l-arranġamenti li jeħtieġu l-età 
tal-pensjoni ta’ 60 sena u li ma jippermettux ħlief lin-nisa li jitolbu bi dritt li l-pensjoni tibda 
minn 55 sena ’l hemm.

Skond l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, il-leġiżlazzjoni rilevanti 
Franċiża, id-digriet n. 90-1215 ta’ l-20 ta’ Diċembru 1990 dwar l-applikazzjoni tal-liġi tat-12 
ta’ Lulju 1937 li jwaqqaf fond tal-pensjoni u l-fond ta’ dak li jista’ jinqala ta’ l-iskrivani u l-
impjegati ta’ avukati, jagħti bidu għad-dritt għal pensjoni, skond l-artikolu 84 tiegħu, minn 
sittin sena ’l hemm. Madankollu l-istess artikolu jistipula li din il-kondizzjoni ta’ l-età ma 
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toħloqx kunflitt f’żewġ sitwazzjonijiet differenti.

L-ewwelnett, ma tmurx kontra l-assigurati ta’ 55 sena u li ilhom 25 sena jħallsu l-ħlasijiet tal-
fond tal-pensjoni. It-tieni eċċezzjoni fl-età tal-pensjoni ta’ sittin sena tikkonċerna lill-ommijiet 
ta’ tlett itfal ħajjin jew mejtin minħabba l-gwerra jew ta’ l-inqas ta’ tifel jew tifla ta’’l fuq 
minn sena u li huwa jew hija milqut jew milquta minn xi invalidità.  

F’ċertu numru ta’ sentenzi, il-Qorti tal-Ġustizzja żviluppat każistika sabiex tiddetermina l-
qasam ta’ l-applikazzjoni ta’ l-artikolu 141 tat-Trattat tal-KE għal dak li għandu x’jaqsam 
mar-reġimi tal-pensjonijiet li twaqqfu u li huma rregolati b’mod dirett mil-liġi jiġifieri mid-
digriet n. 90-1215 ta’ l-20 ta’ Diċembru dwar l-applikazzjoni tal-liġi tat-12 ta’ Lulju 1937 li 
twaqqaf fond tal-pensjoni u l-fond ta’ dak li jista’ jinqala ta’ l-iskrivani u l-impjegati ta’ 
avukati. Skond din il-każistika, sistema bħal din tidħol fil-qasam ta’ l-applikazzjoni ta’ l-
artikolu 141 tat-Trattat jekk il-pensjoni tingħata lil ħaddiem minħabba fir-relazzjoni ta’ 
xogħol li kellu ma’ min kien jimpjegah, hekk kif inhu l-każ taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin: 

• is-sistema ma tinteressax ħlief kategorija partikulari ta’ ħaddiema

• l-għotja ta’ flus mogħtija bħala benefiċċju għandha rabta diretta mat-tul tas-servizz li jkun 
ingħata u

• it-total tagħha huwa kkalkulat fuq il-bażi ta’ l-aħħar salarju tal-ħaddiem.

Il-Qorti applikat l-aktar dan ir-raġunament iżda mhux b’mod esklużiv għall-pensjonijiet ta’ l-
irtirar ta’ l-impjegati ta’ l-Istat, fil-qafas ta’ żewġ kwistjonijiet preġudizzjali fost oħrajn ġejjin 
mill-qrati Franċiżi (il-każijiet Griesmar, C-366/99 u Mouflin, C-206/00). Madankollu, l-istess 
kriterji jistgħu jkunu applikati barra minn dan il-kuntest kif muri fil-każ Evrenopoulos (C-
147/95) rigward l-impjegati ta’ l-intrapriża pubblika ta’ l-elettriku Griega, korp pubbliku sui 
generis, mgħammar b’personalità ġuridika u rilevanti fil-biċċa l-kbira tal-funzjonijiet tiegħu, li 
jinkludu meta hu jaġixxi fil-kwalità tiegħu ta’ korp li jimpjega l-ħaddiema, li huma mċaħħdin 
mid-dritt ta’ sistema ta’ assigurazzjoni, kif ukoll tal-pensjonijiet li huma stabbiliti direttament 
mill-liġa. Barra minn dan, fil-każ Podesta(C-50/99), il-Qorti applikat l-istess loġika u l-istess 
kriterji lil sistemi ta’ rtirar komplementari mwaqqfin minn ftehim nazzjonali u 
interprofessjonali minbarra l-funzjoni pubblika li hija obbligatorja skond il-kodiċi tas-sigurtà 
soċjali Franċiża.      
Bil-fors wieħed irid jinnota li l-kondizzjonijiet kollha tal-każistika tal-Qorti li jidhru hawn fuq 
huma uniti flimkien. Is-sistema speċifika għall-iskrivani u l-impjegati ta’ l-avukati 
evidentement ma jinteressax ħlief din il-kategorija partikulari ta’ ħaddiema.
Skond l-artikolu 85 tad-digriet n. 90-1215 il-pensjoni ta’ l-irtirar hija ugwali, għal kull sena ta’ 
kontribuzzjoni, għal 2% tas-salarju annwali skond l-artikolu 89 u għalhekk isservi b’mod dirett 
bħala t-tul tas-servizz li jkun ingħata.
L-artikolu 89 jistipula li s-salarju li jservi bħala bażi tal-kalkolu tal-pensjoni ta’ l-irtirar huwa 
s-salarju annwali u medju korrispondenti għall-perjodi ta’ kontribuzzjonijiet li huma inqas 
minn għaxar snin li l-konsiderazzjoni tagħhom hija l-aktar vantaġġuża għall-assigurat u jekk 
il-perjodu ta’ kontribuzzjonijiet huwa għaxar snin inqas mill-medja korrispondenti għal dan il-
perjodu. Jekk huwa minnu li l-pensjoni m’hijiex ikkalkulata fuq il-bażi tas-salarju tal-mument 
preċiż ta’ l-irtirar il-Qorti għamlitha ċara li hija r-rabta bejn it-total tal-pensjoni u t-total tas-
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salarju li huwa essenzjali għall-applikazzjoni ta’ l-artikolu 141. Minħabba dan il-fatt, il-Qorti 
nnotat, fis-sentenza Niemi (C-351/00), li d-determinazzjoni tal-pensjoni fuq il-bażi tal-valur 
medju tar-rimunerazzjoni li ngħatat matul perjodu limitat għal ftit snin qabel l-irtirar kienet 
suffiċjenti sabiex tkun ssodisfatta l-kondizzjoni relatata ma’ dan il-kollegament. Ma jeżistux 
aspetti li għandhom mnejn jiġġustifikaw żieda differenti fis-sistema li qed nitkellmu dwarha
hawnhekk li tikkunsidra l-medja ta’ l-għaxar snin l-aktar vantaġġuża, is-soltu ikunu l-aħħar 
għaxar snin.     
Konsegwentement, il-prinċipju ta’ ugwaljanza fir-rimunerazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa 
ggarantit mill-artikolu 141 tat-Trattat KE irid ikun rrispettat. Minħabba dan il-fatt, il-pensjoni 
trid titqies bl-istess mod bħar-rimunerazzjoni hekk li kull vantaġġ li għandu jingħata lill-
uffiċjali nisa biss mill-leġiżlazzjoni nazzjonali jrid jingħata wkoll lill-uffiċjali rġiel li 
jissodisfaw l-istess kondizzjonijiet. L-arranġament ta’ l-artikolu 84 tad-digriet n. 90-1215 
dwar l-età ta’ l-irtirar imnaqqas esklużivament għan-nisa taħt il-kondizzjonijiet deskritti hawn 
fuq huwa rrikonċiljabbli ma’ l-artikolu 141 tat-Trattat KE.   

Il-Kummissjoni dalwaqt sa tagtħmel kuntatt ma’ l-awtoritajiet Franċiżi u sa tistedinhom 
jibagħtulha l-osservazzjonijiet tagħhom dwar din il-problema. Wara li tirċievi l-
osservazzjonijiet tagħhom jew jekk dawn l-osservazzjonijiet ma jintbagħtulhiex fil-limitu ta’ 
żmien ordnat, il-Kummissjoni żżomm id-dritt tagħha li tibgħat, jekk hemm bżonn, ittra ta’ 
twissija bi qbil ma’ l-artikolu 226 tat-Trattat KE.  

4. Tweġiba komplementari tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Skond il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-prinċipju ta’ ugwaljanza fir-rimunerazzjoni bejn 
l-irġiel u n-nisa ggarantit mill-artikolu 141 tat-Trattat KE jrid jiġi rrispettat. Minħabba dan il-
fatt, il-pensjoni trid titqies bl-istess mod bħar-rimunerazzjoni sabiex kull vantaġġ li jrid 
jingħata lill-uffiċjali nisa biss mill-leġiżlazzjoni nazzjonali jrid jingħata wkoll lill-uffiċjali 
rġiel li jissodisfaw l-istess kondizzjonijiet. Għalhekk l-arranġament ta’ l-artikolu 84 tad-
digriet n. 90-1215 dwar it-tnaqqis fl-età ta’ l-irtirar esklużivament għan-nisa taħt il-
kondizzjonijiet deskritti hawn fuq huwa rrikonċiljabbli ma’ l-artikolu 141 tat-Trattat KE.   

Il-Kummissjoni, permezz ta’ l-ittra ta’ l-1 ta’ Diċembru 2006, għamlet kuntatt ma’ l-
awtoritajiet Franċiżi u stidnitihom jibgħatulha l-osservazzjonijiet tagħhom dwar din il-
problema, fix-xahrejn li ġejjin.
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