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Ref.: Petiția nr. 1433/2009 adresată de Hans Molter, de cetățenie germană, 
privind pretinsa încălcare de către statul german a Directivei 2000/78/CE 
(egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea 
forței de muncă) și a hotărârii CEJ 93/71 (efecte verticale directe ale
regulamentelor/directivelor)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică faptul că, potrivit legislației germane referitoare la funcția publică, 
promovarea funcționarilor este posibilă doar dacă există un post bugetar vacant la un nivel 
salarial corespunzător. Cu toate acestea, funcționarii publici germani pot fi forțați să 
întreprindă activități aferente unei remunerații mai mari decât cea pe care o primesc. Din 
punctul de vedere al petiționarului, acest lucru constituie o încălcare a Directivei 2000/78/CE. 
Nu ar trebui să li se permită autorităților germane să se ascundă în spatele legilor naționale; 
hotărârea CEJ 93/71 a stabilit supremația legislației UE în fața celei naționale. Petiționarul 
solicită de la UE o hotărâre definitivă referitoare la acest aspect.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul este nemulțumit de faptul că, potrivit legislației germane referitoare la funcția 
publică, promovarea funcționarilor este posibilă doar dacă există un post bugetar vacant la un 
nivel salarial corespunzător. Cu toate acestea, funcționarii publici germani pot fi forțați să 
întreprindă activități aferente unei poziții superioare. Acest lucru nu creează o obligație a 
angajatorului din domeniul public de a promova această persoană, chiar dacă activitățile de la 
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un nivel superior sunt realizate o perioadă lungă de timp. Cu toate acestea, din punctul de 
vedere al petiționarului, lucrătorii din societățile private pot fi promovați mult mai ușor.
Potrivit petiționarului, aceste fapte constituie o încălcare a Directivei 2000/78/CE. În opinia 
acestuia, nu ar trebui să li se permită autorităților germane să se ascundă în spatele legilor 
naționale întrucât hotărârea CEJ 93/71 a stabilit supremația legislației UE față de cea
națională. Petiționarul a inițiat o acțiune în instanță, însă plângerea sa a fost respinsă atât de 
tribunalul administrativ de primă instanță, cât și de tribunalul administrativ de a doua instanță. 

Analiza petiției din punctul de vedere al legislației comunitare

Directiva 2000/78/CE 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, 
interzice orice discriminare directă sau indirectă pe motive de apartenență religioasă sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Mai mult, Directiva 200/43 acordă 
protecție împotriva discriminării pe motiv de rasă sau de origine etnică.

Aspectele la care se referă petiționarul ca fiind potențial discriminatorii nu sunt acoperite de 
această directivă.

În primul rând, petiționarul reclamă discriminarea prin intermediul a diferite norme referitoare 
la promovare care se aplică lucrătorilor din domeniul privat și funcționarilor din serviciul 
public de stat. Totuși, acest tip de discriminare nu este acoperit de legislația comunitară.

În al doilea rând, nu există legislație comunitară referitoare la regulile privind promovările în 
serviciul public. Dispozițiile privind remunerația egală pentru activități echivalente sau egale 
nu se aplică în acest caz. Acest principiu se aplică diferențelor de remunerare între femei și 
bărbați. Totuși, în acest caz, funcționarii de sex feminin și masculin sunt tratați la fel, întrucât 
niciuna dintre categorii nu are dreptul de promovare dacă desfășoară activități aferente unei 
funcții sau poziții superioare.

În al treilea rând, în legătură cu faptul că petiționarul se referă la principiul conform căruia un 
stat membru nu poate refuza aplicarea legislației comunitare pe criterii de buget insuficient, 
legislația sau principiile comunitare nu se aplică. Având în vedere că în temeiul legislației 
comunitare nu există nicio obligație de a promova funcționarii care desfășoară activități 
aferente unui post superior, statul membru este liber să utilizeze justificările bugetare pentru 
nepromovarea unui funcționar public. 

Concluzie

Pe baza faptelor prezentate de petiționar, problemele pot fi abordate numai la nivel național. 
Legislația comunitară nu are niciun impact asupra acestor probleme.


