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Ref.: Petiția nr. 1873/2012 adresată de Rolf Weber, de cetățenie germană, privind 
leasingul obținut de un fermier german pentru un teren în Franța și discriminarea 
pe criterii de vârstă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, fermier german, indică faptul că i s-a impus să solicite o autorizație pentru 
cultivarea unui teren în Franța dat în leasing de un proprietar francez. Cererea sa a fost 
respinsă de prefectură pentru motivul că are o vârstă prea înaintată (61 de ani). Petiționarul 
susține că aceasta constituie discriminare pe motive de vârstă și solicită derularea unei 
anchete.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

La nivelul UE Directiva 2000/78/CE1 vizează combaterea discriminării pe motive de vârstă în 
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Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității 

de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, JO L 303, 2.12.2000, pp. 16-
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încadrarea în muncă, inclusiv în ceea ce privește condițiile de acces la activitățile 
independente. Cu toate acestea, articolul 6 permite justificarea unui tratament diferențiat pe 
motive de vârstă cu anumite condiții. Un tratament diferențiat trebuie să fie justificat în mod 
obiectiv și rezonabil de un obiectiv legitim, în cadrul dreptului național cum ar fi, de exemplu, 
o politică legitimă de ocupare a forței de muncă sau a pieței muncii. Mijloacele de realizare a 
acestui obiectiv trebuie, de asemenea, să fie corespunzătoare și necesare. Această directivă a 
fost transpusă în legislația națională franceză.

În ceea ce privește condițiile de vârstă în încadrarea în muncă, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, într-o hotărâre recentă, a confirmat faptul că statele membre dispun de o amplă 
marjă de apreciere nu numai în alegerea urmăririi unui anumit obiectiv în materie de politică 
socială și de ocupare a forței de muncă, ci și în definirea măsurilor susceptibile să realizeze 
acest obiectiv (a se vedea, de exemplu, hotărârea din 16 octombrie 2007 pronunțată în cauza 
C-411/05, punctul 68, confirmată recent de hotărârea din 21 iulie 2011 în cauza C-159/10, 
punctul 61).

În cazul de față, un obiectiv legitim de politică în domeniul pieței forței de muncă ar putea 
constitui, de exemplu, o politică care să vizeze asigurarea unui bun echilibru între fermierii de 
diferite categorii de vârstă prin introducerea anumitor condiții de vârstă, sau care să garanteze 
faptul că autorizația pentru cultivarea unui teren este acordată numai dacă există asigurarea că 
strategia agricolă este bazată pe o durabilitate pe termen lung. Articolul L 331-3 din Codul 
rural francez enumeră condițiile specifice care trebuie îndeplinite pentru acordarea unei 
autorizații în vederea cultivării unui teren. În conformitate cu acest articol autoritatea 
națională competentă trebuie să ia în considerare, de asemenea, caracteristicile individuale ale 
candidatului în ceea ce privește situația sa personală și familială, precum și vârsta acestuia.
Acest articol se referă, de asemenea, la interesul tinerilor fermieri de a-și înființa o fermă. 

Comisia nu are competența de a examina aplicarea corectă sau incorectă a legii franceze într-
un caz individual. Prin urmare, instanțele judecătorești naționale sunt cele care trebuie să se 
exprime asupra conformității situației descrise de petiționar cu legislația privind combaterea 
discriminării, astfel cum a fost interpretată de CJUE. 

Concluzie

Situația descrisă de petiționar intră în domeniul de aplicare al legislației UE, mai exact cel al 
Directivei 2000/78/CE. Cu toate acestea, trebuie notat faptul că instanțele judecătorești sunt 
singurele competente pentru a evalua conformitatea deciziei unei autorități naționale franceze 
cu normele privind combaterea discriminării. Conform jurisprudenței CJUE privind condițiile 
de vârstă în încadrarea în muncă, statele membre dispun de o amplă marjă de apreciere în ceea 
ce privește definirea obiectivelor în materie de politică socială și de ocupare a forței de muncă 
și a mijloacelor de realizare a acestora. Așadar, Comisia Europeană nu poate continua 
evaluarea faptelor în acest caz individual.
În ceea ce privește solicitarea de a îndemna autoritățile naționale să suspende procedura, 
Comisia nu consideră că acest lucru este necesar în cazul de față, și mai mult decât atât, nu ar 
fi competentă pentru înaintarea unei astfel de cereri de suspendare. Suspendarea ar putea fi 
pronunțată numai de o instanță judecătorească națională.


