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Suġġett: Petizzjoni 1023/2011, imressqa minn B.R., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
allegata diskriminazzjoni abbażi tal-età

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant applika għal kariga bħala għalliem fi stabbiliment tal-edukazzjoni għolja 
f’Düsseldorf (il-Ġermanja). Huwa ġie meqjus bħala l-aqwa kandidat għall-kariga minħabba l-
għarfien u l-esperjenza tiegħu, affarijiet li l-kulleġġ kien talab speċifikament. Erba’ ġimgħat 
qabel ma kellu jinħatar, huwa ġie infurmat li ma kienx eliġibbli għall-kariga minħabba li 
għandu aktar minn 45 sena. Skont il-liġi li tapplika fl-Istat Federali Ġermaniż tat-Tramuntana 
tar-Renanja-Westfalja, ma jistgħux jinħatru għalliema bħala impjegati taċ-ċivil jekk ikollhom 
iktar minn dik l-età. Dak iż-żmien, il-petizzjonant kien għadu kif għalaq 45 sena ftit ġimgħat 
qabel. Min-naħa l-oħra, il-petizzjonant seta’ nħatar bħala impjegat mingħajr l-istatus ta’ 
impjegat taċ-ċivil. Madankollu, huwa xtaq li jinħatar bħala impjegat taċ-ċivil minħabba li 
hemm ċerti benefiċċji marbuta ma’ dan. Il-petizzjonant jistaqsi kif din is-sitwazzjoni tista’ 
titqies bħala kompatibbli mal-isforzi tal-gvern sabiex il-persuni li jkunu ikbar fl-età jingħataw 
opportunitajiet fis-suq tax-xogħol. Il-petizzjonant iqis li dan huwa każ ta’ trattament mhux 
ugwali u diskriminazzjoni abbażi tal-età.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Fil-livell tal-UE, id-Direttiva 2000/78/KE tipprojbixxi d-diskriminazzjoni bbażata fuq reliġjon 
jew twemmin, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali fil-qasam tal-impjiegi u l-
okkupazzjoni. Minkejja, skont din id-Direttiva, differenzi fit-trattament għal raġunijiet ta’ età 
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m’għandhomx jikkostitwixxu diskriminazzjoni, jekk, fil-kuntest ta’ liġi nazzjonali, huma 
ġustifikati minn għan leġittimu, u jekk il-mezzi għall-ksib ta’ dak l-għan huma xierqa u 
neċessarji (l-Artikolu 6 (1) tad-Direttiva).  Bħala eżempju ta’ tali differenzi ta’ trattament 
permessi, id-direttiva, fl-Artikolu 6(1)(c), issemmi l-iffissar ta’ età massima għar-reklutaġġ li 
huwa bbażat fuq il-bżonn ta’ perjodu raġonevoli ta’ impjieg qabel l-irtirar.
Il-Ġermanja ttrasponiet id-Direttiva fl-2006 bl-'Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz' li ġie 
mmonitorjat mill-Kummissjoni. Bħala riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni waslet għall-
konklużjoni li din il-liġi ttrasponiet id-Direttiva b’mod korrett u komplut.

Wara traspożizzjoni kompluta u korretta ta’ Direttiva, il-mistoqsijiet legali kollha li ġew wara 
li rriżultaw fil-kuntest nazzjonali relatati ma' restrizzjonijiet tal-età jridu jiġu trattati skont il-
liġi nazzjonali. 

Il-liġi rispettiva tat-Tramuntana tar-Renanja-Westfalja li tistabilixxi ċertu restrizzjonijiet fl-età 
għar-reklutaġġ ta’ uffiċjali ġiet sfidata darbtejn quddiem il-Qrati nazzjonali. Bħala riżultat, u 
wara s-sentenza tal-Qorti Amministrattiva Federali tad-19/02/09 (ref: C-18/07), it-Tramuntana 
tar-Renanja-Westfalja biddlet il-limitu tal-età għar-reklutaġġ ta’ uffiċjali minn 30 għal 40 
sena. Dan il-limitu ta’ età ġie sfidat għal darb’oħra quddiem il-Qorti Amministrattiva Federali 
iżda ma wassal għall-ebda riżultat (id-Deċiżjoni tal-24/01/2011, 2B2/11). Il-Qorti kkonkludiet 
li dan il-limitu tal-età huwa ġġustifikat biex jiggarantixxi proporzjon bilanċjat bejn is-snin li 
jkun għad fadal ta’ servizz attiv u l-intitolament tal-pensjoni. Din il-ġurisprudenza tidher li 
hija konformi mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Jekk nibdew mill-każ 
Pallacios de la Villa (C-411/05), il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea dejjem enfasizzat li fil-
prinċipju l-Istati Membri igawdu minn firxa wiesa’ ta’ diskrezzjoni meta jiġu biex 
jiddeterminaw l-għanijiet tas-suq tax-xogħol nazzjonali. 

Konklużjonijiet

Kif il-Ġermanja ttrasponiet id-direttiva b’mod korrett u komplut, il-petizzjonant ikollu jisfida 
l-liġi rispettiva tat-Tramuntana tar-Renanja-Westfalja skont il-proċeduri tal-liġi nazzjonali. 
Madankollu, skont il-valutazzjoni legali tal-Kummissjoni, il-limitu tal-età kontroversjali għar-
reklutaġġ ta’ ħaddiema ċivili ma jammontax għal diskriminazzjoni fl-età.


