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Suġġett: Petizzjoni 1433/2009, imressqa minn Hans Molter, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar allegat ksur mill-Ġermanja tad-Direttiva 2000/78/KE 
(ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol) u d-Deċiżjoni tal-ECJ 
93/71 (effetti diretti vertikali tar-Regolamenti/Direttivi)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li skont il-liġi tas-servizz ċivili Ġermaniża, il-promozzjoni ta’ uffiċjali 
hija possibbli biss jekk ikun hemm kariga indikata fil-baġit fil-livell adatt. Madankollu, 
uffiċjali ċivili Ġermaniżi jistgħu jkunu obbligati jaqdu dmirijiet relatati ma’ livell ogħla ta’
rimunerazzjoni minn dik li jirċievu. Fl-fehma tal-petizzjonant dan jikkostitwixxi ksur tad-
Direttiva 2000/78/KE. L-awtoritajiet Ġermaniżi m’għandhomx jitħallew jinħbew wara l-
liġijiet nazzjonali tagħhom; id-Deċiżjoni tal-ECJ 93/71 stabbiliet is-supremazija tad-dritt tal-
UE fuq id-dritt nazzjonali. Il-petizzjonant jitlob għal deċiżjoni definittiva mill-UE dwar din il-
kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant mhux sodisfatt bil-fatt li skont il-liġi tas-servizz ċivili Ġermaniża, il-
promozzjoni ta’ uffiċjali hija possibbli biss jekk ikun hemm kariga indikata fil-baġit fil-livell 
adattat. Madankollu, l-uffiċjali ċivili Ġermaniżi jistgħu jkunu obbligati b’mod temporanju li 
jaqdu dmirijiet relatati ma’ pożizzjoni ogħla. Dan ma joħloqx obbligu għall-impjegatur
pubbliku biex jippromwovi lil din il-persuna, anke jekk id-dmirijiet f’livell ogħla jitwettqu
għal żmien twil. Madankollu, fl-opinjoni tal-petizzjonant, il-ħaddiema fil-kumpaniji privati 
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jistgħu jiġu promossi ħafna aktar faċilment.  Fl-fehma tal-petizzjonant dawn il-fatti 
jikkostitwixxu ksur tad-Direttiva 2000/78/KE. Fl-opinjoni tiegħu, l-awtoritajiet Ġermaniżi 
m’għandhomx jitħallew jinħbew wara l-liġijiet nazzjonali tagħhom, minħabba li s-sentenza 
tal-ECJ 93/71 stabbiliet is-supremazija tal-liġi tal-UE fuq il-liġi nazzjonali. Huwa ressaq il-
każ tiegħu l-qorti iżda l-ilment tiegħu nċaħad fil-qorti amministrattiva tal-ewwel u t-tieni 
Istanza. 

Analiżi tal-petizzjoni fid-dawl tal-leġiżlazzjoni tal-UE

Id-Direttiva 200/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, tipprojbixxi kwalunkwe diskriminazzjoni 
diretta jew indiretta bbażata fuq reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 
sesswali. Barra minn hekk, id-Direttiva 2000/43 tipproteġi mid-diskriminazzjoni fuq il-bażi 
tar-razza jew tal-oriġini etnika. 

L-aspetti li jirreferi għalihom il-petizzjonant bħala potenzjalment diskriminatorji mhumiex 
koperti minn din id-Direttiva.

L-ewwel nett, il-petizzjonant jilmenta dwar id-diskriminazzjoni permezz ta’ regoli differenti 
għall-promozzjonijiet tal-impjiegi li japplikaw għall-impjegati u l-uffiċjali privati fis-servizz 
pubbliku tal-istat.  Dan it-tip ta’ diskriminazzjoni madankollu mhuwiex kopert mil-liġi tal-
UE.

It-tieni nett, m’hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE fir-rigward tar-regoli għall-promozzjonijiet 
fis-servizz pubbliku. Id-dispożizzjonijiet għal ħlas indaqs għal xogħol ekwivalenti jew ugwali 
mhumiex applikabbli hawnhekk. Dan il-prinċipju japplika għad-differenzi fil-pagi bejn in-
nisa u l-irġiel. F’dan il-każ, madankollu, l-uffiċjali nisa u rġiel huma trattati bl-istess mod, 
minħabba li l-ebda grupp m’għandu dritt li jiġi promoss jekk jaqdi dmirijiet relatati ma’
funzjoni jew kariga ogħla.

It-tielet, sakemm il-petizzjonant jirreferi għall-prinċipju li Stat Membru ma jistax jiċħad li 
japplika l-liġi tal-UE fuq il-bażi ta’ baġit insuffiċjenti, il-leġiżlazzjoni jew il-prinċipji tal-UE 
ma japplikawx. Billi m’hemm l-ebda obbligu skont il-liġi tal-UE biex wieħed jippromwovi l-
uffiċjali ċivili li jwettqu dmirijiet ta’ kariga ogħla, l-Istat Membru huwa liberu li juża 
ġustifikazzjonijiet baġitarji biex ma jippromwovix uffiċjal ċivili.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-fatti ppreżentati mill-petizzjonant, il-problemi jistgħu jiġu trattati biss fil-livell 
nazzjonali. Il-leġiżlazzjoni tal-UE m’għandha l-ebda impatt fuq dawn il-problemi.


