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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra Vokietijos ūkininkas, nurodo, kad iš jo pareikalauta pateikti 
prašymą dėl leidimo dirbti žemę Prancūzijoje, kurios savininkas yra prancūzas. Jo prašymą 
prefektūra atmetė dėl to, kad jis yra pernelyg senas (jam – 61 m.). Peticijos pateikėjas mano, 
kad tai – diskriminacija dėl amžiaus, ir siekia, kad šis klausimas būtų išnagrinėtas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„ES lygmeniu Direktyva 2000/78/EB1 siekiama kovoti su diskriminacija dėl amžiaus 
užimtumo srityje, įskaitant galimybių dirbti savarankiškai sąlygas. Tačiau 6 straipsnyje 
numatyta galimybė tam tikromis sąlygomis pateisinti skirtingą požiūrį dėl amžiaus. Skirtingas 
požiūris turi būti objektyviai ir tinkamai pateisinamas teisėtu nacionalinės teisės aktų tikslu, 
pavyzdžiui, teisėta užimtumo ar darbo rinkos politika. To tikslo turi būti siekiama tinkamomis 

                                               
1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 

srityje bendruosius pagrindus, OL L 303, 2000 12 2, p. 16–22.
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ir būtinomis priemonėmis. Ši direktyva buvo įgyvendinta Prancūzijos nacionalinės teisės 
aktuose.

Kiek tai sietina su amžiaus reikalavimais užimtumo srityje, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas neseniai priimtame sprendime patvirtino, kad valstybės narės turi plačią veiksmų 
laisvę nuspręsti ne tik siekti konkretaus socialinės ir užimtumo politikos srities tikslo, bet ir
nustatyti priemones, kuriomis šį tikslą galima pasiekti (žr., pavyzdžiui, 2007 m. spalio 16 d. 
Sprendimo byloje C-411/05 68 punktą, kuris neseniai patvirtintas 2011 m. liepos 21 d. 
Sprendimo byloje C-159/10 61 punktu).

Šiuo konkrečiu atveju teisėtas darbo rinkos politikos tikslas galėtų būti susijęs su, pavyzdžiui, 
politika, kuria siekiama užtikrinti tinkamą jaunesnių ir vyresnio amžiaus ūkininkų pusiausvyrą 
nustatant tam tikras amžiaus sąlygas arba garantuoti, kad leidimas dirbti žemę būtų 
išduodamas tik jeigu galima užtikrinti, jog žemės ūkio strategija grindžiama ilgalaikiu 
patvarumu. Prancūzijos Žemės ūkio kodekso L 331-3 straipsnyje išvardytos konkrečios 
sąlygos, kurios turi būti įvykdytos prieš išduodant leidimą dirbti žemę. Šiame straipsnyje iš 
kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos taip pat reikalaujama atsižvelgti į asmeninę 
pareiškėjo padėtį, susijusią su jo asmenine ir šeimine padėtimi, ir į jo amžių. Šiame 
straipsnyje taip pat kalbama apie jaunų ūkininkų suinteresuotumą įkurti savo ūkį.

Komisija nėra kompetentinga nagrinėti, ar konkrečiu atveju buvo tinkamai taikomi 
Prancūzijos teisės aktai. Todėl nacionaliniai teismai turi patikrinti, ar peticijos pateikėjo 
apibūdinta padėtis atitinka kovos su diskriminacija teisės aktus, kaip juos išaiškino Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas.

Išvada

Peticijos pateikėjo apibūdinta padėtis priskiriama ES teisės aktų, konkrečiau – Direktyvos 
2000/78/EB, taikymo sričiai. Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad tik teismai yra kompetentingi 
tikrinti, ar Prancūzijos nacionalinės valdžios institucijos sprendimas atitinka kovos su 
diskriminacija teisės aktus. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, 
susijusia su amžiaus reikalavimais užimtumo srityje, valstybės narės turi plačią veiksmų 
laisvę nustatyti socialinės ir užimtumo politikos tikslus bei priemones jiems pasiekti. Todėl 
Europos Komisija negali toliau vertinti šio konkretaus atvejo faktų.
Kiek tai sietina su prašymu primygtinai paraginti nacionalinės valdžios institucijas sustabdyti 
procedūrą, Komisija šiuo atveju nemato būtinybės stabdyti procesą ir, be to, neturėtų 
kompetencijos tokiam prašymui pateikti. Tik nacionalinis teismas gali nurodyti sustabdyti 
procedūrą.“


