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Θέμα: Αναφορά 1873/2012, του Rolf Weber, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μίσθωση γης στη Γαλλία σε γερμανό αγρότη και των διακρίσεων λόγω 
ηλικίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι γερμανός αγρότης, δηλώνει ότι υποχρεώθηκε να υποβάλει 
αίτηση για χορήγηση άδειας για καλλιέργεια γης στη Γαλλία την οποία εκμίσθωνε γάλλος 
ιδιοκτήτης. Η αίτησή του απορρίφθηκε από τη νομαρχία με την αιτιολογία ότι ο αναφέρων 
είναι προχωρημένης ηλικίας (61 ετών). Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι αυτό συνιστά διάκριση 
λόγω ηλικίας και ζητά τη διεξαγωγή έρευνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Σε επίπεδο ΕΕ, η οδηγία 2000/78/ΕΚ1 συμβάλλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
ηλικίας στην απασχόληση, περιλαμβανομένων των όρων πρόσβασης στην αυτοαπασχόληση. 

                                               
1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 

την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16-22.
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Ωστόσο, το άρθρο 6 προβλέπει ότι, υπό ορισμένους όρους, είναι δυνατή η αιτιολόγηση της 
διαφορετικής μεταχείρισης λόγω ηλικίας. Η διαφορετική μεταχείριση πρέπει να αιτιολογείται 
με αντικειμενικό και εύλογο τρόπο από ένα θεμιτό στόχο στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, 
όπως για παράδειγμα μια θεμιτή πολιτική για την απασχόληση ή την αγορά εργασίας. Τα 
μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει επίσης να είναι πρόσφορα και αναγκαία. Η 
οδηγία αυτή έχει τεθεί σε εφαρμογή στην εθνική γαλλική νομοθεσία.

Σε ό, τι αφορά τις ηλικιακές απαιτήσεις στην απασχόληση, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΔΕΕ) σε πρόσφατη απόφαση επιβεβαίωσε ότι τα κράτη μέλη έχουν ευρύ περιθώριο 
εκτιμήσεως για την επιλογή όχι μόνον του σκοπού που πρόκειται να επιδιωχθεί μεταξύ άλλων 
στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχολήσεως, αλλά και για τον 
καθορισμό των μέτρων μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός (βλέπε, για 
παράδειγμα, απόφαση της 16ης Οκτωβρίου 2007, C-411/05, παράγραφος 68, που 
επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με την απόφαση της 21ης Ιουλίου 2011 στην υπόθεση C-159/10, 
παράγραφος 61).

Στην προκειμένη περίπτωση, ένας θεμιτός στόχο της πολιτικής για την αγορά εργασίας θα 
μπορούσε, για παράδειγμα, να αφορά μια πολιτική που αποσκοπεί στην εξασφάλιση σωστής 
ισορροπίας μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων γεωργών με την καθιέρωση ορισμένων 
ηλικιακών προϋποθέσεων ή με στόχο να διασφαλίσει ότι η άδεια για την καλλιέργεια γης 
δίνεται μόνο όταν μπορεί να διασφαλισθεί ότι η στρατηγική της εκμετάλλευσης βασίζεται 
στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Το άρθρο L 331-3 του γαλλικού «αγροτικού κώδικα» 
απαριθμεί ειδικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προτού δοθεί άδεια για την 
καλλιέργεια γης. Στο άρθρο αυτό, η αρμόδια εθνική αρχή καλείται να εξετάσει επίσης την 
ατομική κατάσταση του αιτούντος σε σχέση με την προσωπική και οικογενειακή του 
κατάσταση, καθώς και την ηλικία του. Το άρθρο αυτό αφορά επίσης το ενδιαφέρον νέων 
γεωργών να δημιουργήσουν τη δική τους εκμετάλλευση. 

Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να εξετάσει κατά πόσον η γαλλική νομοθεσία εφαρμόστηκε 
ορθά σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένως, εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να 
εξετάσουν αν η κατάσταση που θίγει ο αναφέρων είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων, όπως ερμηνεύεται από το ΔΕΕ. 

Συμπέρασμα

Η κατάσταση που θίγει ο αναφέρων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, 
και συγκεκριμένα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 200/78/ΕΚ. Πρέπει να σημειωθεί, 
ωστόσο, ότι τα μόνα αρμόδια για την εξέταση της συμβατότητας της απόφασης εθνικής 
αρχής της Γαλλίας με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, είναι τα δικαστήρια. Σύμφωνα με 
τη νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με τις ηλικιακές απαιτήσεις στην απασχόληση, τα κράτη μέλη 
έχουν ευρύ περιθώριο εκτιμήσεως στο θέμα του καθορισμού των σκοπών της κοινωνικής και 
εργασιακής πολιτικής και διαθέτουν τα μέσα για την επίτευξή τους. Ως εκ τούτου, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει περαιτέρω τις περιστάσεις της εν 
λόγω μεμονωμένης περίπτωσης.
Όσον αφορά το αίτημα να ασκηθεί πίεση προς τις εθνικές αρχές για την αναστολή της 
διαδικασίας, η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαία την αναστολή στη συγκεκριμένη περίπτωση 
και, επιπλέον, δεν είναι ή ίδια αρμόδια για την υποβολή του αιτήματος για αναστολή. Μόνο 
ένα εθνικό δικαστήριο μπορεί να ενταλθεί αναστολή.


