
CM\931945RO.doc PE508.094v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

27.3.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0138/2012, adresată de Thomas Jähne, de cetățenie germană, privind 
concedierea abuzivă și regimul lingvistic din cadrul instanțelor din Țările de Jos

1. Rezumatul petiției

Petiționarul german a lucrat în Țările de Jos, dar, după declarațiile sale, vorbește foarte puțin 
limba neerlandeză. Acesta susține faptul că are probleme de sănătate din cauza substanțelor 
chimice pe care a fost obligat să le utilizeze la locul de muncă. În momentul în care a reclamat 
acest aspect, angajatorul l-a concediat. Instanța neerlandeză a confirmat concedierea. 
Petiționarul susține că a fost supus unei discriminări, deoarece nu a putut înțelege dialogul 
dintre angajatorul său și autorități. Acesta face referire la CEDO.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Situația se referă la un cetățean german care a lucrat timp de mai mulți ani ca angajat al unei 
întreprinderi private cu sediul în Țările de Jos. El atrage atenția asupra diferitelor probleme de 
sănătate cu care s-a confruntat, despre care consideră că ar putea fi cauzate de condițiile de la 
locul său de muncă. 
În urma concedierii sale după patru ani în care a ocupat aceeași funcție, el nu a primit nici o 
compensație economică și a decis să prezinte cauza sa în fața instanțelor naționale, deoarece 
el consideră că condițiile de lucru sunt necorespunzătoare din punct de vedere al sănătății. 
Hotărârea instanței naționale în acest proces nu a fost favorabilă intereselor cetățeanului.

El crede că faptul că documentele din cadrul procesului și hotărârea nu sunt redactate în 
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propria lui limbă ar putea constitui o încălcare a dreptului său la un proces echitabil.

Observațiile Comisiei 

În conformitate cu libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene și cu principiul 
nediscriminării pe criteriul cetățeniei, cetățenii UE au dreptul de acces la încadrarea în muncă 
în alte state membre în aceleași condiții ca cele care se aplică resortisanților, în conformitate 
cu articolul 45 din TFUE și cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul 492/2011.

Carta drepturilor fundamentale a UE conține dispoziții care stabilesc principiul 
nediscriminării, inclusiv pe motivul cetățeniei și al limbii (articolul 21) și dreptul la o cale de 
atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești (articolul 47). Drepturile prevăzute în cartă ar 
trebui respectate de statele membre la punerea în aplicare a legislației UE.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene de Justiție, deși promovarea utilizării unei 
limbi oficiale este un obiectiv legitim, o astfel de politică nu trebuie, în niciun caz, să fie 
disproporționată în raport cu obiectivul urmărit, iar modalitățile de aplicare a acesteia nu 
trebuie să presupună discriminări în detrimentul resortisanților altor state membre1. În cazul 
de față, simplul fapt că neerlandeza este limba procedurii inițiate în fața Curții de Justiție 
neerlandeze nu pare să constituie o încălcare a articolului 21 din cartă.

În ceea ce privește dreptul la o cale de atac eficientă, cheltuielile de traducere și interpretare 
sau, cel puțin, onorariul unui avocat capabil să acorde asistență persoanei vizate în cadrul 
procedurii judiciare, ar putea fi considerat drept o chestiune care ar putea intra în domeniul de 
aplicare al asistenței judiciare. În conformitate cu explicațiile privind Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene2 aferente articolului 47, asistența judiciară ar trebui 
furnizată în cazurile în care absența acesteia ar face imposibilă garantarea accesului efectiv la 
justiție.

În acest sens, Directiva 2003/8/CE prevede un sistem de facilitare a asistenței judiciare 
transfrontaliere. Cu toate acestea, se pare că sistemul respectiv nu este aplicabil în cazul de 
față. Această directivă reglementează cheltuielile de traducere și interpretare și, în 
conformitate cu articolul 5, se acordă asistență judiciară persoanelor aflate în incapacitate 
totală sau parțială de a suporta cheltuielile de judecată. Directiva doar facilitează depunerea 
cererilor de asistență judiciară și rămâne la latitudinea legislației naționale să stabilească dacă 
asistența judiciară se acordă sau se refuză. Cu toate acestea, deoarece se pare că petiționarul a 
trăit în statul membru al instanței competente, directiva nu se aplică. 

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a 
actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială se aplică în materie civilă și 
comercială în cazul în care un act judiciar și extrajudiciar trebuie să fie transmis dintr-un stat 
membru în altul pentru a fi notificat sau comunicat.  În conformitate cu articolul 8 din 

                                               
1 Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Anita Groener/Minister for Education and the City of Dublin Vocational 
Educational Committee (C-379/87), Hotărârea Curții din 28 noiembrie 1989. 
2 Explicații cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2007/C 303/02), Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, C 303/17, 14.12.2007.



CM\931945RO.doc 3/3 PE508.094v01-00

RO

regulament, destinatarul are dreptul de a refuza documentele în cazul în care acestea nu sunt 
redactate în limba pe care acesta o înțelege.   Cu toate acestea, deoarece se pare că petiționarul 
a trăit în statul membru al instanței competente, regulamentul nu se aplică. 

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate, nu există motive pentru a concluziona că stabilirea
documentelor din cadrul unui proces și a hotărârilor judecătorești în limba țării este aplicată în 
mod discriminatoriu, deoarece utilizarea unei limbi oficiale în sistemul judiciar este, în 
principiu, justificată, iar această utilizare nu pare să fie discriminatorie în cazul de față.

În ceea ce privește limba documentelor din cadrul procesului, pentru motivele sus-menționate, 
Regulamentul 1393/2007 și Directiva 2003/8/CE nu se aplică. Cu toate acestea, ar trebui 
subliniat că articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale, care include obligația de a acorda 
asistență judiciară în măsura în care aceasta este necesară pentru a asigura accesul efectiv la 
justiție, ar putea acoperi, dacă este cazul, cheltuielile aferente traducerii sau asistenței 
judiciare.


