
CM\1221345RO.docx PE663.053v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru petiții

21.12.2020

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1268/2019, adresată de W. S., de cetățenie germană, privind 
presupusa discriminare pe motive de vârstă de către un organism de 
radiodifuziune din Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Bayerischer Rundfunk, un organism de radiodifuziune de stat, cu 
finanțare publică, din Germania, are o politică internă care nu permite cumpărarea de filme de 
la persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Acesta consideră că o astfel de politică nu este 
compatibilă cu normele UE privind discriminarea pe criterii de vârstă. El mai subliniază că, în 
Germania, vârsta de pensionare crește treptat la 67 de ani.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 aprilie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 decembrie 2020

Orice formă de discriminare sau intoleranță pe motive de vârstă contravine drepturilor 
fundamentale ale UE. Prin urmare, Comisia este hotărâtă să utilizeze toate instrumentele de 
care dispune, în limita competențelor care îi sunt conferite prin tratate, pentru a se asigura că 
toate persoanele se bucură pe deplin de drepturile lor fundamentale în întreaga UE, fără nicio 
discriminare.

Cu toate acestea, Directiva 2000/78/CE1 a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea 
egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă se 

1 Directiva 2000/78/CE 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 muncă, JO L 303, 2.12.2000, pp. 16-22.
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aplică condițiilor de acces la încadrare în muncă și la activități independente, dar nu se aplică 
situației descrise de petiționar, adică livrării de bunuri.

În 2008, Comisia a prezentat o propunere de directivă orizontală de combatere a discriminării2, 
care interzice, printre altele, discriminarea pe motive de vârstă în ceea ce privește accesul la 
bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii accesibile publicului. Cu toate acestea, nu 
s-a întrunit până în prezent unanimitatea necesară în cadrul Consiliului Uniunii Europene. 
Comisia depune în continuare eforturi pentru a debloca negocierile în cadrul Consiliului, în 
cooperare cu președințiile Consiliului, și încurajează statele membre să avanseze în cadrul 
negocierilor. 

Serviciile mass-media audiovizuale pot juca un rol crucial în combaterea prejudecăților și a 
discriminării și în promovarea egalității de gen și a incluziunii sociale. În acest scop, Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV)3 conține o dispoziție conform căreia 
comunicările comerciale audiovizuale nu ar trebui să includă sau să promoveze nicio 
discriminare bazată pe sex, rasă sau origine etnică, naționalitate, religie sau convingeri, 
dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală. Cu toate acestea, DSMAV nu se aplică situației 
descrise de petiționar.

Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a UE interzice, printre altele, orice discriminare 
pe motive de vârstă. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 51 alineatul (1), Carta se 
adresează statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare legislația UE. Prin 
urmare, în cazuri precum cel la care face referire petiționarul, este de competența exclusivă a 
statelor membre să garanteze că se respectă obligațiile care le revin cu privire la drepturile 
fundamentale, astfel cum decurg din legislația lor națională și din acordurile internaționale.

Comisia urmărește, de asemenea, să consolideze activitatea organismelor naționale de 
promovare a egalității, inclusiv prin cofinanțarea4 și colaborarea cu Rețeaua europeană a 
organismelor de promovare a egalității5, precum și prin adoptarea, în 2018, a unei recomandări 
a Comisiei privind standardele pentru organismele de promovare a egalității6. Organismul 
german de promovare a egalității, Agenția Federală pentru Combaterea Discriminării, oferă 
sprijin juridic victimelor discriminării la nivel național. Mandatul său acoperă discriminarea pe 
motive de vârstă în domeniul bunurilor și serviciilor7.

Concluzie

În absența unei legături între situația prezentată de petiționar și dreptul UE, Comisia nu este în 
măsură să dea curs acestei petiții.

2 Propunere de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al 
persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, COM(2008)0426.
3 Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței, JO L 303, 28.11.2018, pp. 69-92. 
4 În cadrul programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” al UE. 
5 A se vedea https://equineteurope.org/
6 C(2018) 3850, 22.6.2018.
7 A se vedea https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Home/home_node.html 
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