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Przedmiot: Petycja 1873/2012, którą złożył Rolf Weber (Niemcy) w sprawie 
wydzierżawienia gruntów we Francji niemieckiemu rolnikowi 
i dyskryminacji ze względu na wiek

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, rolnik niemiecki, wskazuje, że musiał złożyć wniosek o pozwolenie na 
uprawę gruntów we Francji, które zostały oddane w dzierżawę przez właściciela 
francuskiego. Prefektura odrzuciła wniosek ze względu na jego zbyt zaawansowany wiek 
(61). Składający petycję twierdzi, że stanowi to dyskryminację ze względu na wiek i zwraca 
się o przeprowadzenie dochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Na szczeblu UE celem dyrektywy 2000/78/WE1 jest zwalczanie dyskryminacji w 
zatrudnieniu ze względu na wiek, w tym również w odniesieniu do warunków dostępu do 
samozatrudnienia. Artykuł 6 przewiduje jednak możliwość usprawiedliwienia w określonych 

                                               
1 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 

traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16 – 22.



PE527.894v01-00 2/2 CM\1015884PL.doc

PL

warunkach odmiennego traktowania ze względu na wiek. Odmienne traktowanie musi być 
uzasadnione w sposób obiektywny i rozsądny zasadnym celem w kontekście prawa 
krajowego, na przykład zasadną polityką zatrudnienia lub rynku pracy. Środki mające służyć 
realizacji tego celu również muszą być właściwe i konieczne. Przywołana dyrektywa została 
transponowana do krajowego ustawodawstwa francuskiego.

W kwestii wymogów dotyczących wieku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
wydanym niedawno wyroku potwierdził, że państwa członkowskie dysponują szerokim 
marginesem uznania przy wyborze nie tylko sposobu osiągnięcia jednego celu spośród innych 
w dziedzinie polityki społecznej i polityki zatrudnienia, lecz również w zdefiniowaniu 
środków mogących go zrealizować (zob. na przykład wyrok z dnia 16 października 2007 r. w 
sprawie C-411/05, pkt 68, potwierdzony niedawno wyrokiem z dnia 21 lipca 2011 r. w 
sprawie C-159/10, pkt 61). 

W przedmiotowej sprawie uzasadnionym celem polityki w zakresie rynku pracy mogła być na 
przykład polityka mająca na celu zapewnienie równowagi między młodszymi a starszymi 
rolnikami poprzez wprowadzenie pewnych warunków dotyczących wieku bądź mająca na 
celu zapewnienie, aby pozwolenie na uprawę gruntów było wydawane wyłącznie wówczas, 
gdy można zagwarantować długofalową trwałość strategii gospodarstwa. Artykuł L 331-3 
francuskiego „Code Rural” określa szczegółowe warunki, które należy spełnić, aby mogło 
zostać wydane pozwolenie na uprawę gruntów. Na mocy tego samego artykułu właściwy 
organ krajowy ma również obowiązek wziąć pod uwagę osobistą sytuację składającego 
wniosek, a więc sytuację jego samego, sytuację rodzinną, a także wiek. Artykuł odnosi się 
również do interesów młodych rolników, którzy chcą założyć gospodarstwo. 

Komisja nie jest władna, aby zbadać, czy w tym konkretnym przypadku francuskie prawo 
zastosowano odpowiednio. Z tego względu rozpoznanie, czy sytuacja zgłoszona przez 
składającego petycję jest zgodna z przepisami o przeciwdziałaniu dyskryminacji, zgodnie z 
interpretacją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, należy do kompetencji sądów 
krajowych. 

Wniosek

Sytuacja przedstawiona przez składającego petycję podlega pod zakres stosowania prawa 
unijnego, a konkretnie pod zakres dyrektywy 2000/78/WE. Należy przy tym zauważyć, że 
wyłącznie sądy są organami właściwymi do rozpatrywania zgodności decyzji francuskiego 
organu krajowego z przepisami w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym wymogów w 
zakresie wieku w dziedzinie zatrudnienia państwa członkowskie dysponują szerokim 
marginesem, jeżeli chodzi o definiowanie celów polityki społecznej i polityki zatrudnienia 
oraz sposobów realizacji tych celów. Komisja Europejska nie jest zatem w stanie dokonać w 
tym konkretnym przypadku dalszej oceny faktów.
W odpowiedzi na wniosek o zaapelowanie do władz krajowych o zawieszenie procedury 
Komisja stwierdza, że w tym konkretnym przypadku nie widzi potrzeby takiego zawieszenia, 
a ponadto nie posiada kompetencji umożliwiających wnioskowanie o zawieszenie. 
Zawieszenie procedury może nakazać wyłącznie sąd krajowy.


