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Ref.: Petiția nr. 0810/2009, adresată de Manfred Reinfandt, de cetățenie germană, 
privind o presupusă discriminare de către un fond de pensii

1. Rezumatul petiției

Petiționarului, care a dorit să se afilieze la un fond de pensii pentru juriști (Versorgungswerk 
für Rechtsanwälte) din Schleswig-Holstein (Germania), i s-a comunicat că, la cei 47 de ani ai 
săi, nu mai este eligibil pentru a deveni membru al respectivului fond, vârsta maximă de 
înscriere fiind de 45 de ani. Petiționarul consideră că este vorba de un caz de discriminare pe 
criterii de vârstă, deoarece ar fi posibil ca, în cazul prestațiilor care ar urma să fie plătite, să se 
țină cont de vârsta mai înaintată la înscriere. Petiționarul a dorit să-și deschidă un birou de 
avocatură cu jumătate de normă și acum se vede nevoit să se afilieze la un alt fond de pensii, 
care oferă prestații mai reduse. Acesta solicită Parlamentului European să examineze 
chestiunea în cauză.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Directiva 2000/78/CE1 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 

                                               
1 Directiva 2000/78/CE privind nediscriminarea, care protejează cetățenii împotriva discriminării pe motive de 
handicap în ceea ce privește încadrarea în muncă, ocuparea forței de muncă și formarea profesională, JO L 303, 
2/12/00, p.16.
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muncă interzice discriminarea pe motive de apartenență religioasă sau convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală. Totuși, categoria fondului de pensii descris de petiționar nu intră 
sub incidența directivei. 

Prin urmare, faptele denunțate de acesta sunt de competența autorităților naționale 
responsabile. 

Se recomandă petiționarului să contacteze Agenția Federală Anti-Discriminare, care oferă 
asistență independentă persoanelor ce se adresează acesteia pentru a solicita respectarea 
dreptului lor de a fi protejate împotriva discriminării.

Agenția Federală Germană Anti-Discriminare - Antidiskriminierungsstelle:
Tel.: +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de


