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Ref.: Petiția nr. 0655/2012 adresată de Thomas Jahne, de cetățenie germană, cu privire 
la tratamentul inegal al lucrătorilor pe teritoriul UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că a fost concediat de către angajatorul neerlandez printr-o 
hotărâre a Tribunalului districtual [local neerlandez] (Kantonrechter). Contractul său de 
muncă prevede faptul că poate fi concediat numai în urma unei autorizații primite de la 
Centrul pentru ocuparea forței de muncă și venit (CWI). Petiționarul consideră că acest fapt 
reprezintă un tratament inegal, întrucât, în conformitate cu procedura în fața tribunalului 
districtual, ales în mod unilateral de către angajatorul său, acesta nu dispune de nicio altă cale 
de atac împotriva concedierii sale, în timp ce, în calitate de angajat pe teritoriul Germaniei, ar 
fi avut drept de recurs. Petiționarul susține că a fost concediat în timp ce se afla sub tratament 
medical. Mai mult, toate documentele de concediere au fost redactate în neerlandeză, deși 
acesta nu cunoaște suficient această limbă pentru a înțelege conținutul documentelor. Inclusiv 
acest fapt este considerat de către petiționar ca o formă de discriminare. Petiționarul consideră 
că nu este corect ca angajatorii să poată alege, în mod unilateral, procedura folosită în vederea 
concedierii angajaților. Acesta solicită adoptarea unor măsuri europene pentru a asigura că 
angajații de pe teritoriul UE beneficiază de șanse egale în cazul concedierii. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013.

Petiționarul, cetățean german angajat în Țările de Jos din 2007 până în 2012, susține ca a fost 
victima unei multiple discriminări. În special, angajatorul său l-a concediat, se presupune 
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contrar dispozițiilor din contractul de angajare1, printr-o hotărâre a judecătorului cantonal 
(Kantonrechter) care nu poate fi atacată înaintea unei curți superioare. Petiționarul subliniază 
că astfel i s-a refuzat posibilitatea de a solicita măsuri de reparare suplimentare și 
argumentează că acest fapt constituie o discriminare în defavoarea unui cetățean al UE din 
Țările de Jos, având în vedere că astfel de măsuri de reparare sunt disponibile tuturor 
lucrătorilor din Germania.

Petiționarul reclamă, de asemenea, faptul că el a primit toate documentele privind 
concedierea sa în limba neerlandeză, pe care nici nu o poate citi și nici nu o poate înțelege 
corespunzător.

El menționează în continuare că, ulterior hotărârii judecătorului cantonal, el nu a avut dreptul 
la ajutor de șomaj (Arbeitslosengeld) și că a trăit timp de două luni, când a fost prelucrată 
cererea sa pentru ajutor social (Sozialhilfe) de către autoritățile competente neerlandeze, cu 
venituri inferioare nivelului minim de existență din Țările de Jos.

În plus, petiționarul afirmă că, deși suferea de o boală care a fost cel puțin parțial cauzată de 
substanțele chimice de la locul de muncă, doctorul întreprinderii (Betriebsarzt) l-a declarat 
apt de muncă. El reclamă faptul că judecătorul, în fața căruia și-a prezentat cauza, nu i-a 
acordat suficient timp pentru a se apăra în mod corespunzător.

Observațiile/analiza Comisiei

În ceea ce privește presupusa discriminare legată de lipsa unor măsuri de reparare 
suplimentare împotriva hotărârii judecătorului cantonal în cauza concedierii individuale, ar 
trebui să se ia act de faptul că situația petiționarului ar trebui comparată mai degrabă cu cea a 
unui resortisant neerlandez care a fost concediat de către angajatorul lui în Țările de Jos decât 
cu cea a cetățenilor UE care lucrează (și au fost concediați) în Germania. Nu există nicio 
discriminare pe bază de cetățenie în situațiile în care toți cetățenii UE (neerlandezi și germani 
deopotrivă) fac în Țările de Jos obiectul acelorași norme privind condițiile de concediere și 
măsurile judiciare de protecție împotriva unor astfel de concedieri2. Nu există nicio dovadă 
că o astfel de discriminare există în acest caz specific.

În ceea ce privește declarația petiționarului potrivit căreia angajatul său l-a concediat printr-o 
hotărâre a judecătorului cantonal, contrară dispozițiilor din contractul său de muncă, Comisia 
subliniază că nu există nicio legislație specială a UE privind procedura de realizare a 
concedierii individuale (cu condiția să nu existe nicio discriminare pe motive interzise, în 
special pe motiv de cetățenie). Prin urmare, autorităților naționale competente (neerlandeze) 
le revine obligația de a reglementa și de a rezolva astfel de probleme pe baza legislației 
naționale aplicabile și după stabilirea tuturor faptelor relevante, printre altele, în lumina 
dispozițiilor din contractul de muncă în cauză.

                                               
1 Potrivit petiționarului, contractul său de muncă prevede faptul că poate fi concediat numai în urma unei autorizații 
primite de la Centrul pentru ocuparea forței de muncă și venit (CWI).
2 A se vedea, în această privință, hotărârea CJE din 28.6.1978, cauza 1/78 (Kenny), considerentul 18: „Prin interzicerea 
fiecărui stat membru de a-și aplica legislația în mod diferit pe baza cetățeniei, în domeniul aplicării tratatului, articolele 7 și 
48 nu sunt vizate de nicio disparitate a tratamentului care poate apărea, între statele membre, din cauza divergențelor care 
există între legislațiile diverselor state membre, atâta timp cât acestea afectează toate persoanele vizate de ele în 
conformitate cu criterii obiective și indiferent de cetățenia lor.”
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În ceea ce privește reclamația petiționarului potrivit căruia el a primit toate documentele 
privind concedierea sa în limba neerlandeză, pe care nici nu o poate citi și nici nu o poate 
înțelege corespunzător, legislația UE nu obligă angajatorul să furnizeze angajaților lui 
documente în limba lor maternă.

În ceea ce privește declarațiile petiționarului privind ajutorul de șomaj (Arbeitslosengeld) și 
ajutorul social (Sozialhilfe), nu există nicio dovadă că el ar fi fost supus vreunui tratament 
discriminatoriu în acest sens. De asemenea, nu există nicio dovadă în ceea ce privește 
certificatul de aptitudine a petiționarului emis de doctorul întreprinderii sau audierea înaintea 
judecătorului referitoare la problemele de sănătate ale petiționarului care se presupune că ar 
fi fost cauzate de substanțele chimice de la locul de muncă.

Concluzii

În opinia Comisiei, nu pare să existe nicio discriminare pe bază de cetățenie în prezentul caz. 
Autorităților naționale competente (neerlandeze) le revine obligația de a rezolva problemele 
aduse în discuție de către petiționar pe baza legislației naționale aplicabile și după stabilirea 
tuturor faptelor relevante, printre altele, în lumina dispozițiilor din contractul de muncă în 
cauză.


