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Tárgy: Rolf Weber német állampolgár által benyújtott 1873/2012. számú petíció 
franciaországi földterületek német mezőgazdasági termelő általi bérléséről és 
az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, egy német mezőgazdasági termelő, azt állítja, hogy francia tulajdonos 
által haszonbérbe adott franciaországi földterületek megművelésére kérvényt kellett 
benyújtania. Kérelmét a prefektus azon az alapon utasította el, hogy ő már túl idős (61). A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy ez életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésnek 
minősül, és az ügy kivizsgálását kéri.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

Uniós szinten a 2000/78/EK irányelv1 célja az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés 
                                               
1 A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
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elleni küzdelem a foglalkoztatásban, ideértve az önfoglalkoztatáshoz való hozzáférés 
feltételeit is. A 6. cikk azonban bizonyos feltételek mellett lehetőséget ad az életkoron alapuló 
eltérő bánásmódra. Az eltérő bánásmódnak a nemzeti jog keretein belül egy törvényes cél 
által objektíven és ésszerűen igazoltnak kell lennie, ilyen lehet például egy törvényes 
foglalkoztatáspolitikai vagy munkaerő-piaci politikai cél. A cél elérésének eszközei emellett 
megfelelők és szükségesek. Az irányelvet átültették a francia jogszabályokba.

A foglalkoztatás életkori követelményeivel kapcsolatban az Európai Unió Bírósága (EUB) 
közelmúltbeli ítéleteiben megerősítette, hogy a tagállamok széles körű választási lehetőséggel 
rendelkeznek nemcsak egy konkrét szociálpolitikai és foglalkoztatáspolitikai cél kitűzésére, 
hanem a cél eléréséhez szükséges intézkedések meghatározására is (lásd például a C-411/05 
sz. ügy 2007. október 16-i ítéletének 68. pontját, amelyet a közelmúltban a C-159/10 sz. ügy 
2011. július 21-i ítéletének 61. pontja erősített meg). 

Jelen esetben a törvényes munkaerő-piaci politikai célkitűzés például egy olyan politikára 
vonatkozhatna, amely a fiatalabb és az idősebb mezőgazdasági termelők közötti megfelelő 
egyensúly biztosítását bizonyos életkori követelmények bevezetésével kívánja elérni, vagy 
egy olyan politikára, amely biztosítaná, hogy a földművelést csak abban az esetben 
engedélyezik, ha a termelési stratégia hosszú távú fenntarthatóságon alapul.  A francia 
mezőgazdasági törvénykönyv L 331-3 cikke különleges feltételeket sorol fel, amelyeknek 
meg kell felelni a földterületek megművelésére adott engedély odaítélése előtt. E cikk szerint 
az illetékes nemzeti hatóságnak a kérvény benyújtójának személyes helyzetét – személyes és 
családi helyzet, életkor – is mérlegelnie kell. E cikk utal a fiatal mezőgazdasági termelők saját 
mezőgazdasági üzem létrehozásához fűződő érdekeire is. 

A Bizottság hatáskörébe nem tartozik bele, hogy azt vizsgálja, egy konkrét esetben helyesen 
alkalmazták-e a francia törvényeket. A nemzeti bíróságok feladata tehát annak kivizsgálása, 
hogy a petíció benyújtója által ismertetett helyzet megfelel-e a hátrányos megkülönböztetést 
tiltó jogszabályoknak, az EUB értelmezésével összhangban. 

Következtetés

A petíció benyújtója által ismertetett helyzet az uniós jog, nevezetesen a 2000/78/EK irányelv 
hatálya alá tartozik. Meg kell jegyezni azonban, hogy csak bíróságok jogosultak annak 
kivizsgálására, hogy egy francia nemzeti hatóság határozata megfelel-e a hátrányos 
megkülönböztetést tiltó jogszabályoknak. Az EUB-nak a foglalkoztatásban az életkori 
követelményekhez kapcsolódó ítélkezési gyakorlata szerint a tagállamok széles körű 
választási lehetőséggel rendelkeznek szociális és foglalkoztatáspolitikai célok meghatározása 
és azok elérésének eszközei terén. Az Európai Bizottságnak ezért nem áll módjában a tények 
további értékelése ebben az egyedi esetben.
A nemzeti hatóság felé az eljárás felfüggesztése iránt tett felszólítás kérdésében a Bizottság 
nem tartja szükségesnek ebben az esetben a felfüggesztést, és emellett nem áll módjában a 
felfüggesztést kérelmezni. Csak nemzeti bíróság rendelheti el a felfüggesztést.


