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Hotărârea Curții în cauza C-388/07 

The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England)/Secretary 
of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform  

CURTEA CLARIFICĂ CONDIȚIILE ÎN CARE STATELE MEMBRE POT AUTORIZA 
CONCEDIEREA LUCRĂTORILOR PE MOTIVE DE PENSIONARE 

O legislație națională poate prevedea, în mod general, că acest tip de diferență de tratament pe 
motive de vârstă este justificată dacă reprezintă un mijloc proporțional de a atinge un obiectiv 

legitim de politică socială în legătură cu politica ocupării forței de muncă, a pieței muncii sau a 
formării profesionale 

Directiva 2000/781 interzice discriminările pe motive de vârstă în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă. Cu titlu de excepție, această directivă prevede că anumite 
diferențe de tratament pe motive de vârstă nu constituie discriminare atunci când sunt justificate 
în mod obiectiv și rezonabil de obiective legitime, precum cele în legătură cu politica ocupării 
forței de muncă, a pieței muncii sau a formării profesionale. În plus, mijloacele de realizare a 
acestui obiectiv trebuie să fie corespunzătoare și necesare. Directiva enumeră câteva diferenţe de 
tratament care pot fi justificate. 

Legea britanică de transpunere a directivei prevede că angajații care au împlinit vârsta normală 
de pensionare aplicabilă în întreprinderea unde lucrează sau, dacă nu există o astfel de vârstă 
specială, vârsta de 65 de ani pot fi concediați pe motive de pensionare, fără ca un asemenea 
tratament să fie considerat discriminatoriu. Legea prevede anumite criterii destinate verificării 
dacă motivul concedierii este într-adevăr pensionarea și impune respectarea unei proceduri 
determinate. În privința angajaților care nu au împlinit 65 de ani, legea nu conține dispoziții 
specifice și se limitează să prevadă principiul potrivit căruia orice discriminare pe motive de 
vârstă este ilegală, cu excepția cazului în care angajatorul poate demonstra că este vorba despre 
„un mijloc proporțional pentru a realiza un obiectiv legitim”. 

The National Council on Ageing (Age Concern England), o asociație caritativă care promovează 
bunăstarea persoanelor în vârstă, a contestat legalitatea acestei legislații pentru motivul că nu 
reprezintă o transpunere corectă a directivei. Această asociație susține că posibilitatea de 

                                                 
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, p. 16, Ediție specială, 
05/vol. 6, p. 7). 



concediere, pe motive de pensionare, a unui angajat în vârstă de 65 de ani sau mai mult este 
contrară directivei. 

High Court a solicitat Curții de Justiție să stabilească dacă directiva impune statelor membre să 
definească sub forma unei liste diferitele tipuri de tratamente care pot fi justificate și dacă această 
directivă se opune unei legislații care se limitează să prevadă, în mod general, că o diferență de 
tratament pe motive de vârstă nu constituie o discriminare dacă reprezintă un mijloc proporțional 
pentru atingerea unui scop legitim. 

Curtea amintește că transpunerea unei directive nu impune întotdeauna o reluare formală a 
dispozițiilor acesteia într-o dispoziție legală expresă și specifică. În speță, directiva nu impune 
statelor membre să stabilească o listă specifică a diferențelor de tratament care pot fi 
justificate printr-un obiectiv legitim. 

În lipsa unei astfel de precizii, este totuși important ca alte elemente, deduse din contextul 
general al măsurii respective, să permită identificarea obiectivului pe care se întemeiază această 
măsură în scopul exercitării unui control judiciar cu privire la legitimitatea sa, precum și cu 
privire la caracterul corespunzător și necesar al mijloacelor utilizate pentru realizarea acestui 
obiectiv. Curtea arată că obiectivele care pot fi considerate „legitime” de către directivă și, în 
consecință, de natură să justifice o derogare de la principiul interzicerii discriminărilor pe motive 
de vârstă, sunt obiective de politică socială, precum cele legate de politica ocupării forței de 
muncă, a pieței muncii sau a formării profesionale. Prin interesul general pe care îl prezintă, 
aceste obiective legitime se disting de motivele pur individuale care sunt specifice situației 
angajatorului, precum reducerea costurilor sau îmbunătățirea competitivității. 

Este de competența instanței naționale să verifice, pe de o parte, dacă reglementarea 
britanică corespunde unui astfel de obiectiv legitim și, pe de altă parte, dacă mijloacele alese 
erau corespunzătoare și necesare pentru realizarea acestui obiectiv. 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție. 
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Textul integral al hotărârii este disponibil la adresa internet a Curții 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=C-388/07 

În general, acesta poate fi consultat începând din ziua pronunțării, de la ora 12 CET.  

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe Claudiu Ecedi-Stoisavlevici. 
Tel.: (00352) 4303 3720  Fax: (00352) 4303 4719 
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