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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0026/2005, imressqa minn Gunther Ettrich, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-irtirar tal-awtorizzazjoni tiegħu li jipprattika abbażi 
tal-età

1. Sommarju tal-petizzjoni

Sa mill-1973 dak li ressaq il-petizzjoni kien tabib jispeċjalizza fil-mediċina interna. Fl-2003 l-
awtorizzazzjoni tiegħu li jipprattika kienet irtirata skont il-liġi li bdiet isseħħ fl-1999. Din il-
liġi tgħid li awtorizzazzjoni ta’ tabib li jippratika bħala tabib reġistrat fil-Ġermanja tintemm 
fit-tliet xhur li matulhom huwa jagħlaq it-68 sena tiegħu. Dak li ressaq il-petizzjoni 
jikkonsidra li din hija diskriminazzjoni inammissibbli minħabba l-età u mhux biss tikser l-
ECHR iżda tikkontradixxi Direttiva 2000/78/KE li tistabbilixxi kwadru ġenerali għall-
ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Mejju 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Settembru 2005.

Il-petizzjonanti jilmenta li l-liġi Ġermaniża li tobbliga tobba li jirtiraw fl-età ta’ 68 sena hija 
kuntrarja għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Direttiva 
2000/78/KE. Dr Ettrict diġà ilmenta mal-Kummissjoni dwar l-istess materja.

Il-Kummissjoni Ewropea ma għandha ebda kompetenza li tikkummenta dwar l-allegat ksur 
tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem għax din hija strument tal-Kunsill 
tal-Ewropa u mhux tal-Unjoni Ewropea.
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Id-Direttiva 2007/78/KE tipprojbixxi diskriminazzjoni fuq bażi ta’ reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali f’dak li għandu x’jaqsam mal-impjieg u x-xogħol u 
taħriġ vokazzjonali. L-Istati Membri kienu obbligati li jdaħħlu fis-seħħ id-drittijiet garantiti 
mid-Direttiva sat-2 ta’ Diċembru 2003. Madankollu, Stati Membri jistgħu jipprevalu minn 
żmien żejjed (sa tliet snin) biex jittrasponu d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar 
diskriminazzjoni minħabba l-età u diżabilità fil-liġi nazzjonali. Il-Ġermanja nnotifikat lill-
Kummissjoni Ewropea f’Novembru 2003 li hija kellha l-ħsieb li tuża t-tliet snin żejda biex 
tittrasponi d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar diskriminazzjoni minnħabba l-età. Bħala 
riżultat, il-Ġermanja m’għandhiex għalfejn tittrasponi d-dispożiżżjonijiet dwar id-
diskriminazzjoni minħabba l-età qabel it-2 ta’ Diċembru 2006. Il-Ġermanja ppubblikat abbozz 
ta- leġiżlazzjoni li għandha x’taqsam, in parti, mad-diskriminazzjoni minħabba l-età, li 
bħalissa qed tkun diskussa fil-Parlament Ġermaniż.

Artikolu 6 tad-Direttiva jippermetti li Stati Membri jistgħu jipprovdu li f’ċerti ċirkustanzi, 
differenzi fi trattament fuq bażi ta’ età ma jikkostitwixxux diskriminazzjoni, jekk huma 
oġġettivament iġġustifikati b’għan leġittimu, inkluża politika tal-impjieg, u l-mezzi biex 
jintlaħaq dak l-għan huwa approprjati u neċessarji. Jekk it-trattament li l-petizzjonant qed 
jilmenta dwaru jammontax għal diskriminazzjoni kontra l-liġi fuq il-bażi ta’ età jew jekk 
ikunx ikkonsidrat ġustifikat fil-kuntest nazzjonali, irid ikun evalwat minn qrati nazzjonali, 
ladarba d-Direttiva tkun trasposta fil-liġi Ġermaniża.

F’dan l-istadju l-Kummissjoni ma tistax tintervjeni f’isem il-petizzjonant.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

L-informazzjoni addizzjonali ppreżentata mill-petizzjonant ma tiżvelax fatti jew ġrajjiet 
ġodda, għalhekk il-Kummissjoni ma tarax raġuni għala għandha tbiddel il-konklużjoni 
preċedenti tagħha.

L-unika informazzjoni ġdida li l-Kummissjoni tista’ tipprovdi, hija li l-liġi li se tittrasponi d-
Direttiva 2000/78/KE fil-Ġermanja daħlet fis-seħħ fit-18 ta’ Awwissu 2006.

5. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-petizzjonant jilmenta li l-liġi Ġermaniża li tobbliġa tobba li jirtiraw fl-età ta’ 68 sena hija 
kuntrarja għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u Direttiva 2000/78/KE 
li tipprovdi kwadru ġenerali dwar trattament ugwali f’dak li għandu x’jaqsam mal-impjieg u 
x-xogħol. 

Kif kien enfassizat fil-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar din il-petizzjoni f’Lulju 2005, 
il-Kummissjoni Ewropea ma għandha ebda kompetenza li tikkumenta dwar ksur tal-ECHR 
għax hija strument tal-Kunsill tal-Ewropa u mhux tal-Unjoni Ewropea. Direttiva 2000/78/KE 
kienet trasposta fil-liġi nazzjonali mill-AGG Ġermaniża (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz). Skont § 10 AGG, trattament differenti abbażi ta’ età huwa 
permess fejn trattament bħal dan huwa oġġettiv u proporzjonat u ġustifikat minn objettiv 
legittimu. L-għan li jintlaħaq dan l-objettiv irid ikun approprjat u neċessarju. Dan il-kliem 
jirrifletti l-kliem tad-direttiva u kien għalhekk ikkonsidrat li huwa traspożizzjoni korretta tad-
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direttiva. Hu għal ġurisdizzjoni nazzjonali li tapplika dawn il-prinċipji ġenerali għal każ 
individwali.

Il-petizzjonant huwa permess li jaħdem bħala tabib fuq bażi kuntrattwali privata ma’ pażenti 
iżda l-permess tiegħu li jaħdem bħala tabib reġistrat għal assigurazzjonijiet tas-saħħa statutorji 
(Vertragsatrzt) kien irtirat. Il-kwistjoni dwar jekk din ir-restrizzjoni hijiex proporzjonata u 
leġittima diġà tqajmet qabel fl-1998 quddiem l-ogħla Qorti nazzjonali, il-
Bundesverfassungsgericht (BVerfG)  fl-1988. Il-BverG ddeċidiet (riferenza BvR 2198/93) li 
bil-għan li jkun assigurat li tobba huma kapaċi totalment biex jaqdu dmirijiethom, dawn ir-
restrizzjonijiet huma ġustifikati. F’sentenza aktar riċenti il-Qorti tas-sekond’istanza 
Ġermaniża, tqajmet l-istess kwistjoni. Fis-sentenza tagħha tat-23 ta’ Ottubru 2006 il-Qorti 
(Landessozialgericht Baden-Württemberg, riferenza L 5 KA 4343/06) ddeċidiet li kien hemm 
għan leġittimu għal din ir-restrizzjoni, jiġifieri restrizzjoni tal-ammont totali ta’ tobba 
reġistrati bil-għan li tkun assigurata l-istabbilità finanzjarja tas-sistema tal-assigurazzjoni tas-
saħħa statutorja u min-naħa l-oħra neċessità biex biżżejjed tobba żgħażagħ ikunu jistgħu 
jidħlu fis-sistema. Fil-fehma tal-Qorti din ir-restrizzjoni ta’ tobba hija skont id-
dispożizzjonijet fid-Direttiva 2007/78/KE.

Barra dan, fuq livell Ewropew, tqajmet il-kwistjoni dwar jekk terminazzjoni obbligatorja ta’
kuntratt ta’ impjieg iffissat mal-età ta’ 65 bil-ftehimiet kollettivi fi Spanja hijiex skont id-
dispożizzjoni tal-UE dwar diskriminazzjoni minħabba età. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
ddeċidiet (każ Pallacios de la Villa, f’sentenza tas-16 ta’ Ottubru 2007, C-41105) li dawn il-
klawsuli kienu ġustifikati minn għan leġittimu (politiki dwar is-suq tax-xogħol).

Għalhekk, fid-dawl tal-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant u l-ġurisprudenza msemmija 
hawn fuq, il-Kummissjoni m’għandha ebda raġuni tikkonkludi li kien hemm ksur tal-liġi 
Komunitarja mill-Ġermanja. Konsegwentement, ladarba l-Kummissjoni ma għandha ebda 
kompetenza li titratta talbiet individwali, il-Kummissjoni tista’ biss tissuġġerixxi lil dak li 
ppreżenta l-petizzjoni li jieħu l-każ tiegħu quddiem it-tribunali nazzjonali kompetenti. 

6. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Kif indikat fil-komunikazzjonijiet preċedenti tagħha dwar din il-petizzjoni, il-Kummissjoni 
m’għandha l-ebda raġuni biex tikkonkludi li kien hemm ksur tal-liġi Komunitarja mill-
Ġermanja. 

Fil-kontribuzzjoni l-ġdida tiegħu tal-15 ta’ April 2009, il-petizzjonant juri li fil-każ K-341/08 
(talba għal sentenza preliminari tal-ECJ fil-każ Peterson) il-Kummissjoni tasal għal 
konklużjoni differenti. Huwa jargumenta li l-limitu ta’ età ta’ 68 sena għad-dentisti Ġermaniżi 
biex jipprovdu panil dwar il-kura dentali mhux ġustifikat. Madankollu, wara paragun estensiv 
tas-sitwazzjoni legali u dik fattwali għat-tobba u d-dentisti, il-Kummissjoni terġa’ tikkonkludi 
li l-każ K 341/08 huwa differenti mill-każ tal-petizzjonant.

Fil-fatt, il-każ K-341/08 jirrigwarda l-każ Ġermaniż ta’ dentist li lmenta kontra l-fatt li l-
ammissjoni tiegħu biex jipprovdi panil dwar il-kura dentali ntemmet meta għalaq 68. Il-limitu 
massimu tal-età ta’ 68 sena ġie introdott mill-’Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung 
der gesetzlichen Krankenversicherung’ (Liġi dwar il-ħarsien u t-titjib strutturali tal-iskema 
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tal-assigurazzjoni tas-saħħa statutorja - GSG 1993) tal-21 ta’ Diċembru 1992 u tirrigwarda 
kemm id-dentisti kif ukoll it-tobba. Il-ġustifikazzjoni uffiċjali għal din il-liġi tispjega li t-
tkabbir fin-numru tat-tobba u d-dentisti fil-panil jirrappreżenta kawża sinifikanti ta’ żidiet 
eċċessivi fl-infiq għall-iskema tal-assigurazzjoni tas-saħħa statutorja. Minħabba n-numru ta’
tobba tal-panil, li kulma jmur dejjem jiżdied, deher li kien hemm ħtieġa li jiġi limitat in-
numru tat-tobba tal-panil. Il-provvista żejda, fl-opinjoni tal-leġiżlatur, m’għandhiex tkun 
ikkontrollata biss mir-restrizzjonijiet tal-ammissjoni, għad-dannu tal-ġenerazzjoni żagħżugħa 
tat-tobba u d-dentisti. Għalhekk jidher li l-introduzzjoni tal-limitu ta’ età obbligatorju għat-
tobba jew dentisti tal-panils kienet neċessarja wkoll. Madankollu, fl-2006, il-leġiżlatura 
rrevokat ir-regoli kollha li jirristrinġu l-ammissjoni għad-dentisti tal-panil (Gesetz zur 
Aenderung des Vertragsarztrechts und anderer Gesetze/ Liġi li temenda r-regoli li jmexxu lit-
tobba tal-panil u liġijiet oħra tat-22 ta’ Diċembru 2006). Din hija r-raġuni prinċipali għala, fil-
kontribuzzjoni tagħha għal dan il-każ, il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li l-
ġustifikazzjoni għal-limitu ta’ età m’għadux validu għad-dentisti tal-panil.

Madankollu, l-affarijiet jibqgħu differenti għat-tobba ladarba r-regoli li jirristrinġu l-
ammissjoni ma ġewx revokati kollha kemm huma. Għalhekk, il-ġustifikazzjoni għal-limiti tal-
età kif spjegat hawn fuq għadha valida u l-Kummissjoni ssostni l-konklużjoni preċedenti 
tagħha dwar din il-petizzjoni. 

7. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonant jilmenta li l-liġi Ġermaniża, li skontha t-tobba Ġermaniżi ma jistgħux jibqgħu 
jaħdmu għall-assigurazzjoni tas-saħħa statutorja meta jagħlqu t-68 sena, ma tikkonformax 
mad-Direttiva 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-
impjieg u fix-xogħol. Il-petizzjonant għandu permess jaħdem bħala tabib fuq bażi kuntrattwali 
mal-pazjenti, iżda l-permess tiegħu biex jaħdem bħala tabib reġistrat għal assigurazzjonijiet 
tas-saħħa statutorji (Vertragsarzt) ġie rtirat. 

Id-Direttiva 2000/78/KE ġiet trasposta fil-liġi nazzjonali permezz tal-AGG Ġermaniża 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Skont l-§ 10 AGG, it-trattament differenti abbażi ta’
età huwa permess biss fejn tali trattament huwa oġġettiv u proporzjonali u ġustifikat minn 
objettiv leġittimu. Il-mod ta’ kif jinkiseb dan l-objettiv għandu jkun proporzjonali u 
neċessarju. Dan l-użu ta’ kliem jirrifletti l-użu ta’ kliem tad-Direttiva u għalhekk ġie meqjus li 
huwa traspożizzjoni korretta tad-Direttiva. 

Minħabba li l-liġi Ġermaniża li tittrasponi d-direttiva fil-liġi nazzjonali tikkonforma mad-
Direttiva f’dan il-punt, il-każi individwali għandhom jiġu solvuti billi tiġi applikata l-
leġiżlazzjoni nazzjonali. F’każ ta’ inċertezza dwar l-interpretazzjoni tal-liġi tal-UE quddiem 
Qorti, il-Qorti għandha tirreferi l-każ lill-ECJ. 

Fis-sottomissjoni l-ġdida tiegħu tal-21 ta’ Jannar 2010, il-petizzjonant, li huwa tabib, jirreferi 
għal sentenza tal-ECJ fil-każ C-341/08 (il-każ Petersen) li fil-fehma tiegħu tappoġġja l-
argument tiegħu li r-restrizzjoni Ġermaniża fuq tobba li jkomplu jipprattikaw il-professjoni 
tagħhom wara li jkunu għalqu t-68 sena hija illegali.
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Il-każ C-341/08 jirrigwarda dentist Ġermaniż li lmenta rigward il-fatt li l-ammissjoni tiegħu 
biex jipprovdi kura dentali tal-panil intemmet wara li għalaq it-68 sena. Barra mis-sistema ta’
kura tas-saħħa statutorja, id-dentisti jistgħu jipprattikaw il-professjoni tagħhom ikollhom 
kemm ikollhom żmien, u għalhekk, il-pazjenti jistgħu jiġu trattati minn dentisti li għandhom 
aktar minn 68 sena.
Il-ġustifikazzjoni uffiċjali għal-limitazzjoni tal-età kienet li ż-żieda fl-ammont ta’ tobba u 
dentisti tal-panil tirrappreżenta kawża sinifikanti għal żiedet eċċessivi fin-nefqa fl-iskema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa statutorja, u deher li kien hemm ħtieġa li jiġi limitat in-numru tat-
tobba tal-panil. Il-provvista żejda, fl-opinjoni tal-leġiżlatur, m’għandhiex tkun ikkontrollata 
biss mir-restrizzjonijiet tal-ammissjoni, għad-dannu tal-ġenerazzjoni żagħżugħa tat-tobba u d-
dentisti.

L-ECJ waslet għall-konklużjoni li jekk il-liġi hija bbażata fuq l-intenzjoni li tipproteġi s-saħħa 
tal-pazjenti, mill-perspettiva tal-kompetenza tat-tobba u d-dentisti, din il-miżura mhijiex 
konsistenti minħabba li t-tobba huma permessi jkomplu joffru s-servizzi tagħhom lil pazjenti 
privati fuq bażi ta’ kuntratti privati. Għaldaqstant, jekk il-liġi hija bbażata fuq riflessjonijiet 
finanzjarji, l-objettiv tal-liġi jista’ jitqies bħala koerenti. L-ECJ sostniet ukoll li “ma jidhirx 
mhux raġonevoli għall-awtoritajiet ta’ Stat Membru li jikkunsidra li l-applikazzjoni ta’ limitu 
fl-età, li twassal għall-ħruġ mis-suq tax-xogħol tal-prattikanti l-iktar anzjani, tista’
tippermetti li tiffavorixxi l-impjieg tal-professjonisti l-iktar żgħar fl-età.” L-ECJ sqarret li “fid-
dawl tas-setgħa diskrezzjonali li għandhom l-Istati Membri (...), għandu jiġi rrikonoxxut li, 
fil-preżenza ta’ sitwazzjoni li fiha n-numru ta’ dentisti li jaħdmu fuq bażi kuntrattwali mal-
fond tal-assigurazzjoni tas-saħħa huwa eċċessiv jew hemm riskju moħbi li sseħħ sitwazzjoni 
bħal din, Stat Membru jista’ jikkunsidra neċessarju li jiġi impost limitu fl-età bħal dak 
inkwistjoni fil-kawża prinċipali, sabiex jiffaċilita l-aċċess għall-impjieg ta’ dentisti iżgħar fl-
età.”
L-ECJ ikkonfermat li hija r-responsabilità tal-Qorti nazzjonali li tanalizza liema għan ġie 
segwit mil-liġi nazzjonali u jekk dan huwiex konformi mad-direttiva tal-UE. 

Bħal fil-każ ta’ Peterson, fejn kienet ir-responsabilità tal-qorti nazzjonali li tiddetermina l-
għan segwit mil-liġi Ġermaniża taħt litigazzjoni, l-istess konklużjoni tapplika għall-każ tal-
petizzjonant. Hija r-responsabilità tal-Qorti nazzjonali li tanalizza jekk il-miżura applikata 
skont il-liġi nazzjonali tikkonformax mal-ġurisprudenza msemmija hawn fuq. Għalhekk, il-
petizzjonant għandu jfittex rimedju legali skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali.


