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Suġġett: Petizzjoni 1274/2007, imressqa minn Giuseppe Sirianni, ta’ nazzjonalità Taljana, 
dwar kompetizzjoni miftuħa għal aċċess għas-servizz civili tal-prefettura u l-
limitu tal-età

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li f’kompetizzjoni miftuħa għas-servizz ċivili tal-prefettura għal 
uffiċjali ta’ rank għoli, li kienet ippubblikata fil-Gazzetta Ufficiale de la Republica Italiana, 
kien stabbilit limitu ta’ età ta’ 35 sena għal xi kategoriji ta’ parteċipanti potenzjali. Din id-
dispożizzjoni tista’ tkun ġustifikata abbażi tan-natura tal-attività tax-xogħol konċernat jew tal-
kuntest li fih dik l-attività titwettaq. Il-petizzjonant isostni li l-iffissar ta’ limitu ta’ età jmur 
kontra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonant kiteb lill-President tal-Kummissjoni Ewropea dwar din il-kwistjoni fl-4 ta’ 
Ġunju 2007. Il-Kummissjoni wieġbet l-ittra tiegħu fit-3 ta’ Lulju 2007. Fit-tweġiba tagħha, il-
Kummissjoni semmiet ir-regoli (u l-eċċezzjonijiet) dwar l-ugwaljanza abbażi tal-età fl-
impjieg skont id-Direttiva 2000/78/KE. Ipprovdiet ukoll is-siti elettroniċi rilevanti għal aktar 
tagħrif u spjegat li l-Kummissjoni kienet qed tanalizza t-traspożizzjoni  tad-Direttiva fid-dritt 
Taljan u li, malli tkun saret it-traspożizzjoni, kull persuna li ssostni li tkun vittma ta’ 
diskriminazzjoni għandha tirreferi l-każ tiegħu jew tagħha lill-qrati nazzjonali. 
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Fil-21 ta’ Novembru 2007, il-petizzjonant bagħat żewġ ittri elettroniċi (bl-istess kontenut) lill-
Kummissjoni (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Opportunitajiet Indaqs) li fihom ilmenta dwar 
il-fatt li ma kinitx għadha waslitlu tweġiba. Il-Kummissjoni wieġbet b’ittra tat-22 ta’ 
Novembru 2007. Il-Kummissjoni tenniet dak li kienet qalet fl-ittra tagħha ta’ qabel.

Il-petizzjonant bagħat ittra elettronika oħra bid-data tas-27 ta’ Novembru 2007 lil CAB 
SPIDLA WEBPAGE u lid-DĠ għall-Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Opportunitajiet Indaqs. 
F’din l-ittra elettronika, il-petizzjonant staqsa għaliex il-Kummissjoni ma setgħetx tittratta hija 
talba bħal dik. Wara din l-ittra elettronika ntbagħtet ittra lill-President tal-Kummissjoni
Ewropea fit-3 ta’ Diċembru 2007 (bl-istess kontenut). Il-Kummissjoni wieġbet b’ittra datata l-
4 ta’ Jannar 2008 li fiha spjegat li l-fatti denunzjati mill-petizzjonant kienu iżolati (i. e. ma 
kienx hemm prattika ġenerali ta’ dik ix-xorta fl-Italja) u, minħabba f’hekk, azzjoni kellha 
tinġieb minn denunzjant quddiem il-qrati nazzjonali. Barra dan, il-Kummissjoni enfasizzat li 
“minħabba l-funzjoni tagħha ta’ kustodju tat-Trattat, il-Kummissjoni biss hija, għalhekk, 
kompetenti li tiddeċiedi jekk ikunx il-każ li jinġiebu proċedimenti kontra Stat Membru talli 
jkun naqas li jħares l-obbligi tiegħu, u li tiddeċiedi dwar l-imġiba jewl-omissjoni attribwibbli 
lill-Istat Membru konċernat li abbażi tagħhom dawk il-proċedimenti jkollhom jinġiebu.” 
(Sentenza tal-Qorti tal-11 ta’ Awwissu 1995, kawża C-431/92, Il-Kummissjoni tal-
Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, punt 22). Fl-aħħar nett, il-
Kummissjoni innutat li l-prijorità f’dak il-waqt kienet dwar il-proċedura ta’ ksur kontra l-
Italja minħabba traspożizzjoni żbaljata tad-Direttiva 2000/78/KE. 

Fid-29 ta’ Jannar 2008, il-petizzjonant bagħat ittra lill-President tal-Kummissjoni Ewropea 
(bl-istess kontenut tal-ittra elettronika ta’ qabel tas-27 ta’ Novembru 2007) u, fit-13 ta’ Frar 
2008, huwa bagħat oħra lill-President ukoll (bl-istess kontenut). Il-Kummissjoni wieġbet iż-
żewġ ittri fis-26 ta’ Marzu 2008 billi tenniet l-istess rimarki  kif kienu żviluppati qabel. 

B’dan, il-Kummissjoni, fir-rigward tal-korrispondenza sfieqa mal-petizzjonant, tista’ biss 
ittenni li, skont it-tagħrif mogħti miċ-ċittadin, il-fatti denunzjati ma jidhrux li jaqblu ma’ 
prattika ġenerali fl-Italja li tiġġustifika proċedura speċifika; li jkun aħjar għall-petizzjnant li 
jġib azzjoni fl-Italja quddiem il-qrati nazzjonali u li l-Kummssjoni bdiet proċedura ta’ ksur 
kontra l-Italja fir-rigward tat-traspożizzjoni żbaljata tad-Direttiva 2000/78/KE. 

Jista’ jingħad ukoll li, bħala riżultat tal-proċedura ta’ ksur mibdija mill-Kummissjoni, l-Italja 
adottat dan l-aħħar liġi ġdida li tipprovdi għal emendi għal-liġijiet eżistenti kontra d-
diskriminazzjoni. Dawn l-emendi huma maħsubin li jsolvu l-punti problematiċi mqajmin fil-
proċeduri ta’ ksur kontra l-Italja. 

Il-Kummissjoni qed teżamina issa l-liġi l-ġdida Taljana, li għadha kif kienet notifikata. 
Abbażi ta’ din l-analiżi, il-Kummissjoni tiddeċiedi jekk tissoktax jew le bil-proċeduri ta’ ksur 
kontra l-Italja.

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

Fil-komunikazzjoni tagħha ta’ qabel, il-Kummissjoni spjegat li hija kienet qed tanalizza t-
traspożizzjoni tad-Direttiva 2000/78/KE fl-Italja, u wkoll li ladarba t-traspożizzjoni titlesta 
b’mod korrett, kwalunkwe persuna li tilmenta li hija vittma ta’ diskriminazzjoni għandha
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tirreferi l-każ tiegħu jew tagħha lill-qrati nazzjonali. 

Skont l-Artikolu 6 tad-direttiva msemmija hawn fuq, differenzi fit-trattament abbażi tal-età 
jistgħu jiġu ġustifikati. Għal dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li trattament 
differenti abbażi tal-età m’għandux jikkostitwixxi diskriminazzjoni, jekk, fil-kuntest tal-liġi 
nazzjonali, hu objettivament u raġonevolment iġġustifikat b’għan leġittimu, inkluża politika 
leġittima tal-impjieg, tas-suq tax-xogħol u ta’ objettivi ta’ taħriġ professjonali, u jekk il-mezzi 
biex jintlaħaq dak l-għan ikunu approprjati u neċessarji.
Dan it-trattament differenti jista’ jinkludi, fost l-oħrajn:

 l-istabbiliment ta’ kundizzjonijiet speċjali għall-aċċess għall-impjieg u t-taħriġ 
professjonali, l-impjieg u x-xogħol, inklużi l-kundizzjonijiet ta’ sensji u pagi, għaż-
żgħażagħ, ħaddiema akbar, u persuni li jkollhom responsabilitajiet li jieħdu ħsieb 
persuni oħra sabiex tiġi promossa l-integrazzjoni vokazzjonali tagħhom jew tiġi 
żgurata l-protezzjoni tagħhom;

 l-iffissar ta’ kundizzjonijiet minimi ta’ età, esperjenza professjonali jew anzjanità 
f’servizz għall-aċċess għal impjieg jew għal ċerti vantaġġi marbuta mal-impjieg;

 l-iffissar ta’ età massima għal reklutaġġ abbażi tal-ħtiġiet ta’ formazzjoni tal-kariga 
inkwistjoni jew tal-ħtieġa ta’ perjodu raġjonevoli għal impjieg qabel l-irtirar.

B’mod ġenerali, ladarba d-direttiva ġiet trasposta fil-liġi nazzjonali, huwa f’idejn il-qrati 
nazzjonali u l-amministrazzjoni nazzjonali kompetenti biex janalizzaw il-każ u l-konformità 
tiegħu mal-liġi nazzjonali u dik tal-UE. Il-kwistjoni dwar jekk kompetizzjoni miftuħa skont il-
liġi nazzjonali li tistabbilixxi ċertu limitu ta’ età hijiex kumpatibbli mal-liġi nazzjonali u tal-
UE ma tistax tiġi evalwata mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni hija kompetenti biss li tiżgura 
t-traspożizzjoni ġenerali ta’ direttiva iżda mhijiex kompetenti biex teżamina jekk, f’każijiet 
individwali, kundizzjonijiet speċifiċi applikati jiġġustifikawx trattament differenti abbażi tal-
età. 

Il-Kummissjoni mmonitorjat it-traspożizzjoni tad-Direttiva 2007/78/KE fil-liġi nazzjonali 
Taljana. Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar diskriminazzjoni tal-età, il-Kummissjoni, fl-
ittra tagħha ta’ Avviż formali, talbet għal tibidliet fid-dispożizzjonijiet nazzjonali. Dawn it-
tibdiliet leġiżlattivi saru permezz tal-liġi nru 101 tas-6 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni 
tikkunsidra din il-liġi bħala waħda li qed tittrasponi korrettement id-dispożizzjonijiet tad-
direttiva dwar id-diskriminazzjoni tal-età u mhux se ssegwi aktar il-kwistjoni. 

Il-Kummissjoni mhijiex kompetenti biex tevalwa jekk l-istabbiliment ta’ limitu ta’ età 
f’kompetizzjoni speċifika miftuħa huwiex konformi mal-liġi tal-UE jew le. Dan jista’ jiġi 
evalwat biss permezz ta’ proċeduri legali fl-Italja.


