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Ref.: Petiția nr. 1023/2011, adresată de B. R., de cetățenie germană, privind 
discriminarea pe criterii de vârstă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul și-a depus candidatura pentru un post de profesor la o instituție de învățământ 
superior din Düsseldorf (D). Pe baza cunoștințelor și experienței sale cerute în mod explicit de 
instituția de învățământ, el a fost desemnat ca cel mai potrivit candidat. Cu patru săptămâni 
înainte de data la care ar fi trebuit să intre în funcție, i s-a comunicat că nu întrunea cerințele 
postului întrucât avea peste 45 de ani. Conform legislației landului Renania Nord-Westfalia, 
nu este permisă angajarea profesorilor cu vârsta de peste 45 de ani în funcții publice. 
Petiționarul tocmai împlinise 45 de ani de câteva săptămâni. El ar fi putut fi angajat cu alt 
statut decât cel de funcționar public. Cu toate acestea, petiționarul ar fi preferat să fie angajat 
ca funcționar, întrucât acest statut i-ar fi adus anumite avantaje. Petiționarul își pune 
întrebarea în ce măsură respectă această situație eforturile guvernului de a le da o șansă pe 
piața muncii cetățenilor mai în vârstă. Petiționarul consideră că este vorba despre inegalitate 
de tratament și de discriminare pe criterii de vârstă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

La nivelul UE, Directiva 2000/78/CE interzice discriminarea pe motive de apartenență 
religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în ceea ce privește încadrarea 
în muncă și ocuparea forței de muncă. Cu toate acestea, conform acestei directive tratamentul 
diferențiat pe criterii de vârstă nu constituie o discriminare atunci când este justificat obiectiv 
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și rezonabil, în cadrul dreptului național, de un obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a 
acestui obiectiv sunt corespunzătoare și necesare [articolul 6 alineatul (1) din directivă]. Ca 
exemplu de asemenea tratament diferențiat, la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din directivă 
se menționează stabilirea unei vârste maxime pentru încadrare, bazate pe necesitatea unei 
perioade de încadrare rezonabile înaintea pensionării.
Germania a transpus directiva în 2006 prin „Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz” care a 
fost monitorizată de Comisie. Prin urmare, Comisia a ajuns la concluzia că această lege a 
transpus în mod corect și complet această directivă.

După transpunerea corectă și completă a directivei, toate problemele juridice ulterioare care 
apar în context național referitoare la restricțiile de vârstă trebuie să fie soluționate în 
conformitate cu legislația națională.

Respectiva lege din Renania de Nord-Westfalia care stabilește anumite restricții de vârstă 
pentru recrutarea funcționarilor a fost contestată de două ori în fața instanțelor naționale. Prin 
urmare, și în urma unei hotărâri a Instanței Federale de Contencios Administrativ din 
19 februarie 2009 (ref.: C-18/07), Renania de Nord-Westfalia a schimbat limita de vârstă 
pentru recrutarea funcționarilor de la 30 de ani la 40 de ani. Această limită de vârstă a fost 
contestată din nou în fața Instanței Federale de Contencios Administrativ, dar fără niciun 
rezultat (decizia din 24/01/2011, 2B2/11). Curtea a ajuns la concluzia că o asemenea limită de 
vârstă este justificată pentru a garanta un raport echilibrat între anii de activitate rămași și 
dreptul de pensie. Această jurisprudență pare a fi în conformitate cu jurisprudența Curții 
Europene de Justiție. Pornind de la cauza Pallacios de la Villa (C-411/05), Curtea Europeană 
de Justiție a subliniat întotdeauna că, în principiu, statele membre dispun de o largă marjă de 
apreciere cu privire la stabilirea obiectivelor pieței muncii naționale.

Concluzii

Întrucât Germania a transpus directiva în mod corect și complet, petiționarul va trebui să 
conteste legea respectivă a Renaniei de Nord-Westfalia în conformitate cu procedurile de 
drept național. Cu toate acestea, în conformitate cu evaluarea juridică a Comisiei, 
controversata limită de vârstă pentru recrutarea funcționarilor publici nu constituie o 
discriminare pe motiv de vârstă.


