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Temats: Lūgumraksts Nr. 1873/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Rolf Weber, 
par zemes iznomāšanu Francijā lauksaimniekam no Vācijas un diskrimināciju 
vecuma dēļ  

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir lauksaimnieks no Vācijas, norāda, ka viņam tika pieprasīts 
iegūt atļauju apstrādāt zemi Francijā, kuru iznomā tās franču tautības īpašnieks. Prefektūra 
viņa pieteikumu noraidīja, norādot, ka viņš ir pārāk vecs (61 gads). Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka tā ir diskriminācija vecuma dēļ, un vēlas, lai tiktu veikta izmeklēšana. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. jūlijā. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

„ES līmenī Direktīvas 2000/78/EK mērķis ir apkarot diskrimināciju darba tiesiskajās 
attiecībās vecuma dēļ, tostarp attiecībā uz pašnodarbinātības nosacījumiem. Tomēr 6. pantā ir 
noteikta iespēja pamatot attieksmes atšķirības, noteiktos apstākļos izmantojot vecuma 
kritēriju. Attieksmes atšķirības ir objektīvi un saprātīgi jāattaisno, atsaucoties uz valsts 
tiesībās noteikto leģitīmo mērķi, piemēram, leģitīmo nodarbinātības vai darba tirgus politiku. 
Tas nozīmē, ka šā mērķa sasniegšanai arī ir jābūt atbilstošai un nepieciešamai. Šo direktīvu 
iestrādāja Francijas likumdošanā.

Attiecībā uz nodarbinātības vecuma prasībām Eiropas Savienības Tiesa nesenā spriedumā 
apstiprināja, ka dalībvalstīm ir plaša rīcības brīvība, ne tikai izvēloties konkrētu mērķi 
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sociālās un nodarbinātības politikas jomā, bet arī definējot pasākumus, ar kuriem to var 
sasniegt (sk., piemēram, 2007. gada 16. oktobra sprieduma lietā C-411/05, 68. punktu, kurā 
apliecināto nostāju nesen apstiprināja ar 2011. gada 21. jūlija sprieduma lietā C-159/10, 
61. punktu). 

Runājot par lūgumrakstā minēto gadījumu, leģitīmais darba tirgus politikas mērķis, piemēram, 
varētu būt politiku, ar kuru nodrošina līdzsvaru starp gados jaunākiem un vecākiem 
lauksaimniekiem, nosakot atsevišķus vecuma nosacījumus vai cenšoties panākt, lai zemes 
apstrādes atļauju izsniedz tikai tad, ja var nodrošināt, lai lauku saimniecības stratēģijas pamatā 
ir ilgtspējīgas noturības apsvērumi. Francijas Lauksaimniecības kodeksa (Code Rural) L 331-
3. pantā ir uzskaitīti īpaši nosacījumi, kas ir jāievēro, pirms var tikt piešķirta atļauja apstrādāt 
zemi. Saskaņā ar šo pantu kompetentajām valsts iestādēm ir jāņem vērā arī pieteikuma 
iesniedzēja personīgā situācija no viņa paša un ģimenes situācijas, un vecuma viedokļa. Šajā 
pantā ir minēta arī jauno lauksaimnieku interese izveidot savu lauku saimniecību. 

Komisijas nav tiesīga izskatīt, vai Francijas tiesības katrā atsevišķā gadījumā ir piemērotas 
pareizi. Tāpēc tas ir valsts tiesu uzdevums pārbaudīt, vai lūgumrakstā aprakstītā situācija 
atbilst diskriminācijas aizlieguma tiesību normām, kā to ir skaidrojusi Eiropas Savienības 
Tiesa.

Secinājums

Lūgumrakstā aprakstītā situācija attiecas uz ES tiesībām — konkrētāk tā atbilst Direktīvas 
2000/78/EK piemērošanas jomas kritērijiem. Tomēr ir jāatzīmē, ka tikai tiesas ir tiesīgas 
pārbaudīt Francijas valsts iestādes lēmuma atbilstību diskriminācijas aizlieguma normām. 
Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, kas skar vecumu darba tiesiskajās attiecībās, 
dalībvalstīm ir plaša rīcības brīvība, nosakot sociālos un nodarbinātības politikas mērķus un to 
sasniegšanas līdzekļus. Šā iemesla dēļ Eiropas Komisija nevar padziļināti novērtēt šīs 
konkrētās lietas faktiskos apstākļus.

Attiecībā uz pieprasījumu mudināt valstu iestādes apturēt šo procedūru Komisija nesaskata 
vajadzību šajā gadījumā to darīt — turklāt tai nav tiesību pieprasīt apturēšanu. Apturēt var likt 
vienīgi valsts tiesa.”


