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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0710/2009, imressqa minn Michel Desrues, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, dwar diskriminazzjoni kontra ħaddiema tal-gvern irġiel rigward il-
kunsiderazzjoni ta’ liv parentali għall-kalkolu tad-drittijiet tal-pensjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jipprotesta kontra r-regoli tal-pensjonijiet tal-ħaddiema tal-gvern, li fihom 
iż-żmien li fih in-nisa jieħdu bħala liv parentali huwa kkunsidrat għall-kalkolu tad-drittijiet 
tal-pensjoni. Huwa rabba erbat itfal u mhux intitolat għal ħin li huwa ħa bħala liv parentali fil-
kalkolu tal-pensjoni tiegħu. Huwa jqis li dan huwa ksur tal-Artikolu 141 tat-Trattat UE.

2. Amissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202 (6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Il-petizzjonant jikkontesta ċerti dispożizzjonijiet tal-kodiċi Franċiża dwar il-pensjonijiet tal-
irtirar tal-persuni mis-servizz ċivili, li skonthom in-nisa biss għandhom dritt għall-benefiċċji 
tat-trobbija tat-tfal, sakemm dan id-dritt ikun suġġett għall-interruzzjoni tax-xogħol għal mill-
inqas xahrejn. Il-petizzjonant jirrapporta ksur tal-Artikolu 141 TKE.  

Il-liġi komunitarja - Stat attwali tal-proċedura ta’ ksur li nfetħet kontra Franza dwar dan il-każ

Billi jiġi kkunsidrat, fir-rigward tal-ħaddiema rġiel li rtiraw bejn l-1990 u l-2003, li l-Artikolu 
l-ġdid L.12 b) tal-Kodiċi, kif introdott mil-liġi Nru 2003 - 775, ma jagħtix lill-irġiel l-istess 
drittijiet li n-nisa minn dejjem gawdew minnhom u li l-Artikolu L.24.I.3º tal-Kodiċi jistipula 
li l-pensjoni tingħata immedjatament lill-ħaddiema nisa, ommijiet ta’ tlett itfal u, għalhekk 
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dan jitqies bħala Artikolu li jmur kontra l-Artikolu 141 KE, fit-18 ta’ Ottubru 2004, il-
Kummissjoni, f’konformità mal-proċedura prevista fl-Artikolu 226 KE, bagħtet ittra ta’ 
intimazzjoni lir-Repubblika Franċiża. L-awtoritajiet Franċiżi wieġbu permezz ta’ ittra fil-15 
ta’ Frar 2005.

Wara dan, permezz ta’ ittra amministrattiva fit-13 ta’ Novembru 2006, il-Kummissjoni 
interrogat lir-Repubblika Franċiża sabiex issir taf jekk l-awtoritajiet Franċiżi kinux irrivedew 
il-liġijiet dwar il-pensjoni li kienu ġew likwidati qabel id-dħul fis-seħħ tal-liġi 2004-737 tal-
21 ta’ Awwissu 2003 b’mod “awtomatiku” jew fuq il-bażi ta’ talbiet individwali eventwali. 
Hija ġiet infurmata wkoll dwar ir-raġuni li għaliha l-interruzzjoni tax-xogħol prevista mill-
Artikolu l-ġdid L.24.I.3º tal-Kodiċi għandha sseħħ matul perjodu pjuttost limitat wara t-twelid 
jew l-adozzjoni. L-awtoritajiet Franċiżi wieġbu permezz ta’ ittra fit-12 ta’ Jannar 2007.
Wara li ġiet ikkunsidrata l-informazzjoni li ġiet provduta mill-awtoritajiet Franċiżi bħala 
tweġiba għall-ittra ta’ intimazzjoni u għall-ittra amministrattiva tat-13 ta’ Novembru 2006, 
fid-29 ta’ Ġunju 2007, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ intimazzjoni kumplimentari lir-
Repubblika Franċiża.
L-awtoritajiet Franċiżi wieġbu għall-ittra ta’ intimazzjoni kumplimentari permezz tal-ittra tas-
7 ta’ Settembru 2007 tal-Konsulent għall-affarijiet soċjali li jaħdem għar-Rappreżentazzjoni 
permanenti ta’ Franza.

Diġà kienet infetħet proċedura ta’ ksur kontra Franza. It-tweġiba tal-awtoritajiet Franċiżi 
għall-ittra ta’ intimazzjoni kumplimentari mhijiex ikkunsidrata bħala sodisfaċenti mill-
Kummissjoni, li għalhekk issostni l-pożizzjoni tagħha, u ddeċidiet li tibgħat, fil-25 ta’ Ġunju 
2009, opinjoni motivata lir-Repubblika Franċiża. L-opinjoni motivata hija l-aħħar fażi tal-
proċedura ta’ ksur prevista skont l-Artikolu 226 tat-Trattat KE qabel it-tressiq eventwali tal-
każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej. Fis-26 ta’ Ottubru 2009, l-
awtoritajiet Franċiżi wieġbu għall-osservazzjonijiet maħruġa fl-opinjoni motivata u l-
Kummissjoni qed tanalizza l-kontenut ta’ din it-tweġiba.

4. Tweġiba (RIV) tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant jikkontesta l-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ ċerti vantaġġi previsti fil-kodiċi 
dwar il-pensjonijiet tal-persuni fis-servizz ċivili u dak militari, wara emenda leġiżlattiva li 
saret fl-2003. Dawn il-kundizzjonijiet ġew adattati fir-riforma tas-sistemi tal-irtirar li seħħet fi 
Franza fi tmiem is-sena 2010. 

Sal-2003, il-liġi Franċiża kienet tirriżerva vantaġġi speċifiċi lill-ħaddiema nisa li kellhom it-
tfal (benefiċċji għat-tul ta’ snin fis-servizz u l-possibilità li jirtiraw kmieni). Wara s-sentenza 
Griesmar, Franza emendat il-liġi tagħha biex anke l-ħaddiema rġiel ikunu jistgħu 
jibbenefikaw minnha. Il-Kummissjoni, li kienet irċeviet diversi lmenti, madankollu qieset li 
ċerti aspetti tal-liġi tal-2003 kienu għadhom diskriminatorji u fetħet proċedura ta’ ksur fl-
2004. 

L-ilmenti mqajma mill-Kummissjoni ttieħdu inkunsiderazzjoni minn Franza fil-qafas tar-
riforma tal-pensjonjiet tal-iritirar li seħħet fi tmiem is-sena li għaddiet. Il-bidliet ewlenin kienu 
l-abolizzjoni tal-miżura diskriminatorja tal-irtirar bikri u t-twessigħ tal-kundizzjonijiet 
meħtieġa biex jinkisbu l-benefiċċji tat-tul ta’ snin fis-servizz. Abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni 
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wieġbet billi għalqet il-proċedura ta’ ksur fis-6 ta’ April 2011.

Il-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li l-emendi leġiżlattivi li saru, bir-riforma reċenti tal-
pensjonijiet tal-irtirar, mhux bilfors se jkollhom effett fuq is-sitwazzjoni tal-petizzjonanta. 
Madankollu, din hija proprju l-karatteristika tal-proċeduri ta’ ksur, billi dawn għandhom l-
għan li jiżguraw l-implimentazzjoni korretta tal-liġi tal-UE fis-sistema legali interna tal-Istati 
Membri u mhux li jsolvu tilwim individwali.


