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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1313/2007, ippreżentata minn David Cavill ta’ nazzjonalità Ingliża, 
dwar l-allegata diskriminazzjoni bbażata fuq l-età fil-“British Kennel Club”

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi r-regoli ġodda introdotti mill-“British Kennel Club” matul l-aħħar 
tliet snin dwar il-liċenzjar ta’ arbitri tal-wirjiet tal-klieb. Taħt dawn id-Direttivi, arbitri ‘l fuq 
minn 75 ma jistgħux ikollhom il-liċenzja tagħhom imġedda biex ikopru razez oħra ħlief dawk 
li diġà tapplika għalihom. Il-petizzjonant iqis li din is-sitwazzjoni ma taqbilx mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali għal 
trattament ugwali fl-impjieg u fix-xogħol, u għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jieħu l-kwistjoni f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi r-regoli ġodda introdotti mill-“British Kennel Club” matul l-aħħar 
tliet snin dwar il-liċenzjar ta’ arbitri tal-wirjiet tal-klieb. Skontt dawn ir-regoli, arbitri ’l fuq 
minn 75 sena ma jistax ikollhom il-liċenzja tagħhom imġedda biex ikopru razez oħra ħlief 
dawk li diġà tapplika għalihom. Il-petizzjonant jemmen li din hija diskriminazzjoni abbażi ta’ 
età.
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Il-kummenti tal-Kummisjoni dwar il-petizzjoni 

Id-Direttiva 2000/78/KE tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg 
u fix-xogħol. Il-bażijiet ta’ diskriminazzjoni koperti huma reliġjon jew twemmin, diżabilità, 
età u orjentazzjoni sesswali. 

Skont id-Direttiva, il-prinċipju ta’ projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni abbażi ta’ età jista’ jkollu 
xi restrizzjonijiet. Artikolu 4 tad-Direttiva, pereżempju, jistabbilixxi li l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu li differenza ta’ trattament li hija bbażata pereżempju fuq l-età m’għandhiex 
tikkostitwixxi diskriminazzjoni meta, minħabba n-natura ta’ attivitajiet partikulari tax-xogħol 
ikkonċernati jew il-kuntest li fihom jitwettqu, din il-karatteristika tikkostitwixxi ħtieġa 
ġenwina u determinanti tax-xogħol.  Madanakollu, l-għan għandu jkun leġittimu u r-rekwiżit 
proporzjonat.

Barra minn hekk, Artikolu 6 tad-Direttiva jistabbilixxi li l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li 
trattament differenti fuq bażi ta’ età m’għandux jikkostitwixxi diskriminazzjoni, jekk, fil-
kuntest tal-liġi nazzjonali, hu objettivament u raġonevolment iġġustifikat b’għan leġittimu.   
Iżda, il-mezzi biex jintlaħaq dak l-għan jeħtieġ li jkunu xierqa u neċessarji. 

Fil-liġi tal-Komunità, id-Direttivi huma indirizzati lill-Istati Membri u mhux lil persuni 
individwali. Għalhekk, il-mod normali kif persuna tiddefendi d-drittijiet tagħha, jekk temmen 
li hija vittma ta’ diskriminazzjoni, huwa li tikkuntattja lill-istituzzjonijiet nazzjonali, li 
jinkludu l-qrati nazzjonali. L-Istati Membri huma responsabbli biex jiżguraw l-
implementazzjoni korretta u effettiva tal-leġiżlazzjoni Komunitarja fis-sistemi legali 
nazzjonali tagħhom.  Bħala gwardjan tat-Trattati, il-Kummissjoni tikkontrolla mill-qrib l-
implementazzjoni tal-liġi Komunitarja f’livell nazzjonali u tieħu l-miżuri neċessarji kif 
stabbiliti fit-Trattat KE, jekk kemm-il darba jinsab li l-Istati Membri kisru l-liġi Komunitarja.  

Madanakollu, ladarba din it-traspożizzjoni tkun korretta, fil-prinċipju jkun f’idejn l-individwu 
biex jibda proċeduri legali stabbiliti skont il-liġi nazzjonali u biex jikkuntesta reati possibbli 
quddiem il-qrati nazzjonali. Il-kontroll tal-applikazzjoni tad-direttivi għal kull każ individwali 
huwa fil-prinċipju r-responsabilità tal-ġurisdizzjonijiet nazzjonali, li għandhom il-poter li 
jiżguraw li d-drittijiet taċ-ċittadini jiġu rispettati kif xieraq.

Konklużjoni

 Mill-fatti ppreżentati mill-petizzjonant ma jidher li hemm l-ebda ksur tal-liġi Komunitarja li 
jista’ jiġi attribwit lill-Istat Membru involut f’din il-kwistjoni. Il-kwistjoni tikkonċerna 
relazzjonijiet bejn entitajiet privati u huwa l-aħjar li talbiet bħal dawn jiġu indirizzati fil-
prim’istanza mill-qrati nazzjonali. Madanakollu, jekk kwistjoni ta’ interpretazzjoni dwar l-
interpretazzjoni tal-liġi Komunitarja tiġi mressqa quddiem il-qrati jew it-tribunali nazzjonali, 
dik il-qorti jew dak it-tribunal jistgħu jitolbu lill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea biex taqta’ s-
sentenza b’konformità mal-Artikolu 234 KE.   
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