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Suġġett: Petizzjoni 1873/2012, imressqa minn Rolf Weber, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-kiri ta’ art fi Franza lil bidwi Ġermaniż u 
diskriminazzjoni abbażi ta’ età

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, bidwi Ġermaniż, jindika li kellu japplika għal awtorizzazzjoni sabiex 
jikkoltiva art fi Franza mikrija minn proprjetarju Franċiż. L-applikazzjoni tiegħu ġiet miċħuda 
mill-prefettura fuq raġunijiet li huwa xiħ wisq (61). Il-petizzjonant isostni li dan jikkostitwixxi 
diskriminazzjoni abbażi ta’ età u qed ifittex li ssir investigazzjoni.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2013

Fil-livell tal-UE, id-Direttiva 2000/78/KE1 għandha l-għan li tiġġieled id-diskriminazzjoni fuq 
il-bażi tal-età fl-impjieg inklużi l-kundizzjonijiet għall-aċċess għal impjieg indipendenti. L-
Artikolu 6, madankollu, jipprevedi l-possibbiltà ta’ ġustifikazzjoni għal differenzi ta’ 
trattament fuq bażi ta’ età taħt ċerti kundizzjonijiet. Differenza ta’ trattament trid tkun 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza 

fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16-22.
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ġustifikata b’mod oġġettiv u raġonevoli b’għan leġittimu fil-kuntest tal-liġi nazzjonali bħal 
pereżempju politika leġittima tal-impjieg jew tas-suq tax-xogħol. Il-mezzi biex jintlaħaq dak 
l-għan iridu jkunu wkoll xierqa u meħtieġa. Din id-Direttiva ġiet implimentata fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali Franċiża.

Fir-rigward tar-rekwiżiti tal-età fl-impjieg, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) 
f’sentenza riċenti kkonfermat li l-Istati Membri għandhom setgħa diskrezzjonali wiesgħa fl-
għażla tagħhom, mhux biss biex isewgu għan partikolari fil-qasam tal-politika soċjali u tal-
impjieg, iżda wkoll fid-definizzjoni tal-miżuri li jistgħu jilħqu l-għan imsemmi (ara 
pereżempju s-sentenza tas-16 ta’ Ottubru 2007 fil-każ C-411/05, il-paragrafu 68, 
ikkonfermata reċentement mis-sentenza tal-21 ta’ Lulju 2011 fil-każ C-159/10, il-
paragrafu 61). 

F’dan il-każ, objettiv ta’ politika leġittima tas-suq tax-xogħol jista’ pereżempju jirreferi għal 
politika li għandha l-għan li tiżgura bilanċ tajjeb bejn bdiewa żgħażagħ u dawk akbar fl-età 
permezz tal-introduzzjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet tal-età jew bl-għan li jiġi żgurat li l-
awtorizzazzjoni għall-kultivazzjoni tal-art tingħata biss jekk tkun tista’ tiġi żgurata strateġija 
agrikola bbażata fuq sostenibbiltà fit-tul. L-Artikolu L 331-3 tal-“Kodiċi Rurali” Franċiża 
jelenka kundizzjonijiet speċifiċi li jridu jiġu ssodisfati qabel ma tkun tista’ tingħata 
awtorizzazzjoni sabiex tiġi kkoltivata art. F’dan l-Artikolu l-awtorità nazzjonali kompetenti 
hija meħtieġa tqis ukoll is-sitwazzjoni personali tal-applikant fir-rigward tas-sitwazzjoni 
personali u familjarja tiegħu, kif ukoll l-età tiegħu. L-Artikolu jirreferi wkoll għall-interess 
tal-bdiewa żgħażagħ li jistabbilixxu r-razzett tagħhom. 

Il-Kummissjoni m’għandhiex il-kompetenza li teżamina jekk il-liġi Franċiża ġietx applikata 
b’mod korrett f’każ individwali. Għaldaqstant, hija r-responsabbiltà tal-qrati nazzjonali li 
jeżaminaw jekk is-sitwazzjoni mqajma mill-petizzjonant hix konformi mal-leġiżlazzjoni 
kontra d-diskriminazzjoni, kif interpretata mill-QĠUE. 

Konklużjoni

Is-sitwazzjoni mqajma mill-petizzjonant taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-UE, 
b’mod aktar speċifiku fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2000/78/KE. Għandu jiġi 
nnutat, madankollu, li l-qrati biss għandhom il-kompetenza li jeżaminaw il-konformità tad-
deċiżjoni ta’ awtorità nazzjonali Franċiża mal-liġi kontra d-diskriminazzjoni. Skont il-
każistika tal-QĠUE dwar ir-rekwiżiti tal-età fl-impjieg, l-Istati Membri għandhom setgħa 
diskrezzjonali wiesgħa fid-definizzjoni tal-għanijiet tal-politika soċjali u tal-impjieg u tal-
mezzi biex dawn jintlaħqu. Għaldaqstant, il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tivvaluta 
ulterjorment il-fatti f’dan il-każ individwali.
Fir-rigward tat-talba biex l-awtoritajiet nazzjonali jitħeġġu jissospendu l-proċedura, il-
Kummissjoni ma tarax il-ħtieġa għal sospensjoni f’dan il-każ u, barra minn hekk, 
m’għandhiex il-kompetenza li tagħmel talba għal sospensjoni. Sospensjoni tista’ tiġi ordnata 
biss minn qorti nazzjonali.


