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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på 
grund af alder af hans tilladelse til at udøve sit erhverv

1. Sammendrag

Andrageren har siden 1973 været speciallæge i intern medicin. I 2003 blev hans tilladelse til 
at udøve sit hverv tilbagekaldt under henvisning til en lov, der trådte i kraft i 1999. I denne 
lov fastslås det, at en læges tilladelse til at udøve sit hverv som registreret læge i Tyskland, 
udløber i det kvartal, hvor han fylder 68 år. Andrageren mener, at dette er udtryk for ulovlig 
forskelsbehandling på grund af alder, og at det ikke blot udgør en overtrædelse af den 
europæiske menneskerettighedskonvention, men at det ligeledes er i strid med direktiv 
2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. maj 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. september 2005.

"Andrageren klager over, at den tyske lovgivning, hvorefter læger forpligtes til at lade sig 
pensionere i en alder af 68 år, er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention 
og direktiv 2000/78/EF. Gunther Ettrich har allerede klaget til Europa-Kommissionen over 
samme spørgsmål.

Europa-Kommissionen har ingen kompetence til at kommentere den påståede overtrædelse af 
den europæiske menneskerettighedskonvention, da denne er et instrument, der er vedtaget af 
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Europarådet og ikke af Den Europæiske Union.

I direktiv 2000/78/EF nedlægges der forbud mod forskelsbehandling på grund af religion og 
tro, alder, handicap og seksuel orientering i forbindelse med beskæftigelse, erhverv og 
erhvervsuddannelse. Medlemsstaterne var forpligtet til at gennemføre de rettigheder, som blev 
sikret i kraft af direktivet, inden den 2. december 2003. Medlemsstaterne kunne imidlertid 
benytte sig af ekstra tid (indtil tre år) til at gennemføre direktivets bestemmelser om 
forskelsbehandling på grund af alder og handicap i den nationale lovgivning. Tyskland 
underrettede i november 2003 Europa-Kommissionen om, at den agtede at bruge de tre ekstra 
år til at gennemføre direktivets bestemmelser om forskelsbehandling på grund af alder. Som 
følge heraf er det ikke nødvendigt, at Tyskland gennemfører bestemmelserne om 
forskelsbehandling på grund af alder før den 2. december 2006. Tyskland har udarbejdet 
lovforslag, der delvist omhandler forskelsbehandling på grund af alder, og som for øjeblikket 
drøftes i det tyske parlament.

I henhold til direktivets artikel 6 kan medlemsstaterne bestemme, at ulige behandling på 
grund af alder i visse situationer ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt 
begrundet i et legitimt formål, bl.a. beskæftigelsespolitiske mål, og hvis midlerne til at 
opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Når direktivet er blevet 
gennemført i tysk lovgivning, skal de nationale domstole vurdere, om den behandling, som er 
omfattet af andragerens klage, udgør forskelsbehandling på grund af alder, eller om den kan 
anses for at være begrundet på nationalt plan.

På nuværende tidspunkt kan Kommissionen ikke gribe ind på andragerens vegne."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 23. marts 2007.

"De supplerende oplysninger, som andrageren har fremsendt, omhandler ikke nye forhold 
eller begivenheder, og Kommissionen ser derfor ingen grund til at ændre sin tidligere 
konklusion.

Den eneste nye oplysning, som Kommissionen kan fremlægge, er at lov om gennemførelse af 
direktiv 2000/78/EF i Tyskland trådte i kraft den 18. august 2006."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren har klaget over, at bestemmelsen om, at læger i henhold til den tyske lovgivning 
skal gå på pension i en alder af 68, er i strid med den europæiske 
menneskerettighedskonvention og direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. 

Som det blev understreget i Kommissionens meddelelse vedrørende dette andragende i juli 
2005, har Europa-Kommissionen ingen kompetence til at kommentere den påståede 
overtrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention, da denne er et instrument, der 
er vedtaget af Europarådet og ikke af Den Europæiske Union. 

Direktiv 2000/78/EF blev gennemført i den tyske lovgivning ved Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) (generel lovgivning mod forskelsbehandling). I henhold til § 
10 i AGG er forskelsbehandling på grundlag af alder tilladt, hvis behandlingen er objektiv, 
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forholdsmæssig og begrundet i et legitimt mål. Midlerne til at opnå målet skal være 
forholdsmæssige og nødvendige. Denne ordlyd afspejler direktivets ordlyd og blev derfor 
betragtet som en korrekt gennemførelse af direktivet. Det er op til de nationale domstole at 
anvende disse generelle principper i de enkelte sager.

Andrageren har lov til at arbejde som læge med patienter på et privatkontraktligt grundlag, 
men hans tilladelse til at arbejde som registreret læge for lovpligtige sundhedsforsikringer er 
blevet inddraget. Spørgsmålet, om denne inddragelse er forholdsmæssig og legitim, blev 
allerede rejst i 1998 ved den højeste nationale domstol, Bundesverfassungsgericht (BVerfG). 
Domstolen fandt (reference BvR 2198/93), at denne begrænsning er begrundet for at sikre, at 
læger er fuldt ud i stand til at udføre deres pligter. Det samme spørgsmål er blevet rejst i en 
senere dom ved en tysk andeninstansret. I sin dom af 23. oktober 2006 fastslog domstolen 
(Landessozialgericht Baden-Württemberg), (reference L 5 KA 4343/06), at der var et legitimt 
mål med denne begrænsning, nemlig at begrænse det samlede antal registrerede læger for dels 
at sikre finansiel stabilitet i det lovpligtige sundhedsforsikringssystem, dels at sikre, at 
tilstrækkeligt mange yngre læger kommer ind i systemet. Efter domstolens opfattelse er denne
begrænsning af læger i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2000/78/EF.

Endvidere er der på europæisk niveau blevet rejst spørgsmål, om det obligatoriske ophør af en 
ansættelseskontrakt ved 65 år i henhold til kollektivaftaler i Spanien er i overensstemmelse 
med EU's bestemmelser om aldersdiskrimination. EF-Domstolen fastslog i Pallacios de la 
Villa-dommen (dom af 16. oktober 2007, sag C-41105), at disse klausuler havde et legitimt 
formål (arbejdsmarkedspolitikker).

I lyset af de oplysninger, som andrageren har fremsendt, og ovennævnte retspraksis, ser 
Kommissionen ingen grund til at konkludere, at Tyskland har overtrådt fællesskabsretten. Da 
Kommissionen ikke har kompetence til at behandle individuelle klager, kan Kommissionen 
kun foreslå andrageren at anlægge sagen ved de kompetente, nationale domstole."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget 26. oktober 2009.

"Som anført i Kommissionens tidligere meddelelser om dette andragende ser Kommissionen 
ingen grund til at konkludere, at Tyskland har overtrådt fællesskabsretten. 

Andrageren anfører i sit nye indlæg af 15. april 2009, at Kommissionen i sag C-341/08 
(anmodning om en præjudiciel afgørelse fra Domstolen i Petersensagen) når frem til en anden 
konklusion. Han anfører, at aldersgrænsen på 68 år for tyske tandlægers ydelse af 
tandbehandlinger for lovpligtige sundhedsforsikringer ikke var berettiget. Kommissionen 
konkluderer imidlertid efter en omfattende sammenligning af den juridiske og faktuelle 
situation for læger og tandlæger endnu en gang, at sag C-341/08 afviger fra andragerens sag.

Det er korrekt, at sag C-341/08 omhandler en tysk tandlæge, som klagede over, at hans 
tilladelse til at yde tandlægeydelser for lovpligtige sundhedsforsikringer ophørte, da han var 
fyldt 68 år. Aldersgrænsen på 68 år blev indført med "Gesetz zur Sicherung und 
Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung" (lov om sikring og strukturel 
forbedring af den lovpligtige sygeforsikringsordning - GSG 1993) af 21. december 1992 og 
omfattede både tandlæger og læger. I den officielle begrundelse for denne lov anføres det, at 
det stigende antal registrerede læger og tandlæger udgør en markant årsag til store stigninger i 
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udgifterne til den lovpligtige sygeforsikringsordning. I lyset af det stadig stigende antal 
registrerede læger var der behov for at begrænse antallet heraf. Lovgiverne mente ikke, at det 
overskydende antal kun skulle elimineres ved at lægge restriktioner på tilladelserne på 
bekostning af den unge generation af læger og tandlæger. Man anså det derfor også for 
nødvendigt at indføre en obligatorisk aldersgrænse for registrerede læger og tandlæger. 
Imidlertid ophævede lovgiverne i 2006 de regler, som begrænsede tilladelserne for 
registrerede tandlæger i deres helhed ("Gesetz zur Änderung des Vertragsarztrechts und 
anderer Gesetze"/lov om ændring af reglerne for registrerede læger og andre love af 22. 
december 2006). Dette er den primære årsag til, at Kommissionen i sit svar i denne sag nåede 
til den konklusion, at begrundelsen for aldersgrænsen ikke længere var gyldig for registrerede 
tandlæger.

Situationen er imidlertid fortsat en anden for læger, eftersom reglerne om begrænsning af 
tilladelserne ikke er blevet ophævet i deres helhed. Derfor er begrundelsen for 
aldersgrænserne som forklaret ovenfor stadig gyldige, og Kommissionen fastholder sin 
tidligere konklusion vedrørende dette andragende."


