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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1873/2012, ktorú predkladá Rolf Weber, nemecký štátny občan, 
o prenájme pôdy vo Francúzsku nemeckému poľnohospodárovi 
a o diskriminácii na základe veku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, nemecký poľnohospodár, uvádza, že musel požiadať o povolenie na 
obrábanie pôdy vo Francúzsku, ktorú prenajíma francúzsky vlastník. Prefektúra jeho žiadosť 
zamietla na základe toho, že je príliš starý (61). Predkladateľ petície tvrdí, že ide 
o diskrimináciu na základe veku, a žiada prešetrenie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 19. októbra 2013)

Na úrovni EÚ platí smernica 2000/78/ES1, ktorá má za cieľ boj proti diskriminácii 
v zamestnaní na základe veku vrátane podmienok prístupu k samostatnej zárobkovej činnosti. 
V článku 6 sa však za určitých podmienok poskytuje možnosť odôvodnenia rozdielov 

                                               
1 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 

zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16 – 22.
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v zaobchádzaní na základe veku. Rozdiely v zaobchádzaní musia byť objektívne a primerane 
odôvodnené legitímnym cieľom v súlade s vnútroštátnym právom, ako je napríklad legitímna 
politika v oblasti zamestnanosti a trhu práce. Prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa musia byť 
takisto vhodné a potrebné. Táto smernica bola zavedená do francúzskych vnútroštátnych 
právnych predpisov.

Čo sa týka požiadaviek na vek v zamestnaní, Súdny dvor Európskej únie v nedávnom 
rozsudku potvrdil, že členské štáty disponujú vo svojej voľbe širokou mierou voľnej úvahy, 
a to nielen v snahe dosiahnuť konkrétne ciele v odvetví sociálnej politiky a politiky 
zamestnanosti, ale aj pri vymedzovaní opatrení umožňujúcich ich dosiahnutie (pozri napríklad 
rozsudok zo 16. októbra 2007 vo veci C-411/05, bod 68, potvrdený nedávno rozsudkom 
z 21. júla 2011 vo veci C-159/10, bod 61). 

V predmetnej veci by legitímnym cieľom politiky trhu práce mohla byť napríklad politika 
zameraná na zabezpečenie rovnováhy medzi mladšími a staršími poľnohospodármi, ktorou sa 
zavádzajú určité vekové podmienky, alebo zameraná na zabezpečenie toho, že povolenie na 
obrábanie pôdy sa vydá len v prípade, keď je stratégia poľnohospodárskeho podniku založená 
na dlhodobej udržateľnosti. V článku L 331-3 francúzskeho zákona o vidieku sú vymenované 
osobitné podmienky, ktoré sa musia splniť pred vydaním povolenia na obrábanie pôdy. 
V tomto článku je príslušný vnútroštátny orgán povinný tiež zvážiť osobnú situáciu žiadateľa 
s ohľadom na jeho rodinnú situáciu a na jeho vek. V článku sa takisto odkazuje na záujem 
mladých poľnohospodárov o zakladanie vlastných poľnohospodárskych podnikov. 

Komisia nie je kompetentná zisťovať, či sa v konkrétnych prípadoch francúzske právo 
uplatňuje správne. Je preto úlohou vnútroštátnych súdov preskúmať, či je situácia, ktorú 
opisuje predkladateľ petície, v súlade s antidiskriminačnými právnymi predpismi v zmysle ich 
výkladu Súdnym dvorom. 

Záver

Situácia opísaná predkladateľom petície patrí do pôsobnosti práva EÚ, presnejšie do rozsahu 
pôsobnosti smernice 2000/78/ES. Je však potrebné si uvedomiť, že iba súdy disponujú 
právomocou na preskúmanie súladu rozhodnutia francúzskeho vnútroštátneho orgánu 
s antidiskriminačným zákonom. Podľa judikatúry Súdneho dvora súvisiacej s vekovými 
požiadavkami pri zamestnávaní členské štáty disponujú širokou mierou voľnej úvahy, pokiaľ 
ide o vymedzovanie cieľov sociálnej politiky a politiky zamestnanosti a prostriedkov na ich 
dosiahnutie. Európska komisia nie je teda schopná ďalej posúdiť skutočnosti týkajúce sa tohto 
konkrétneho prípadu.
Pokiaľ ide o požiadavku vyvinúť tlak na vnútroštátne orgány, aby pozastavili konanie, 
Komisia nevidí potrebu pozastavenia konania v tejto veci a okrem toho nedisponuje 
právomocou na požiadanie o pozastavenie konania. Pozastavenie konania môže nariadiť iba 
vnútroštátny súd.


