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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0026/2005, adresată de Gunther Ettrich, de cetăţenie germană, 
privind retragerea autorizaţiei sale de profesare pe criterii de vârstă

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este medic specializat în medicină internă din 1973. În anul 2003, autorizaţia de 
liberă practică i-a fost retrasă conform unei legi care a intrat în vigoare în 1999. Legea în 
cauză stabileşte că autorizaţia de liberă practică a unui medic înregistrat în Germania expiră în 
trimestrul în care acesta împlineşte 68 de ani. Petiţionarul consideră că aceasta reprezintă o 
discriminare inadmisibilă pe criterii de vârstă şi nu numai că încalcă CEDO, dar este contrară 
şi Directivei 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în 
ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 mai 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 septembrie 2005

Petiţionarul se plânge de faptul că legea germană care obligă medicii să se pensioneze la 
vârsta de 68 de ani contravine Convenţiei Europene privind Drepturile Omului şi Directivei 
2000/78/CE. Dr. Ettricht a depus deja plângere la Comisia Europeană cu privire la aceeaşi 
chestiune.

Comisia Europeană nu are competenţa de a prezenta observaţii cu privire la presupusa 
încălcare a Convenţiei Europene privind Drepturile Omului, acesta fiind un document al 
Consiliului Europei şi nu al Uniunii Europene.
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Directiva 2000/78/CE interzice discriminarea pe criterii de religie şi convingeri, vârstă, 
handicap şi orientare sexuală în situaţii de încadrare în muncă, la locul de muncă şi în 
formarea profesională. Statele membre au fost obligate să pună în aplicare drepturile garantate 
de directivă până la data de 2 decembrie 2003. Cu toate acestea, statele membre puteau să 
beneficieze de un timp suplimentar (până la 3 ani) pentru a transpune în legislaţia naţională 
dispoziţiile directivei cu privire la discriminarea bazată pe criterii de vârstă şi handicap. 
Germania a comunicat Comisiei Europene în noiembrie 2003 că intenţionează să utilizeze cei 
trei ani în plus pentru a transpune prevederile directivei cu privire la discriminarea pe criterii 
de vârstă. Prin urmare, Germania nu este obligată să transpună prevederile privind 
discriminarea pe criterii de vârstă până la 2 decembrie 2006. Germania a publicat proiecte de 
legi care abordează parţial discriminarea pe criterii de vârstă, care sunt în prezent dezbătute în 
parlamentul german.

Articolul 6 din directivă permite statelor membre să prevadă că, în anumite situaţii, 
tratamentul diferenţiat pe criterii de vârstă nu reprezintă discriminare, atât timp cât acesta este 
justificat în mod obiectiv de un scop legitim, precum politica ocupării forţei de muncă, şi cât 
timp mijloacele de atingere a acestui scop sunt proporţionale şi necesare. Faptul că 
tratamentul de care petiţionarul se plânge reprezintă o discriminare nedreaptă pe criterii de 
vârstă sau că acesta poate fi considerat justificat în contextul naţional va fi analizat de către 
instanţele naţionale, imediat ce directiva va fi transpusă în legislaţia germană.

În acest stadiu, Comisia nu poate interveni în favoarea petiţionarului.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 23 martie 2007

Informaţiile suplimentare prezentate de către petiţionar nu evidenţiază fapte sau evenimente 
noi şi, prin urmare, Comisia nu găseşte niciun motiv pentru modificarea concluziilor sale 
anterioare.

Singura informaţie nouă pe care Comisia o poate oferi este aceea că legea care transpune 
Directiva 2000/78/CE în Germania a intrat în vigoare la 18 august 2006.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiţionarul reclamă faptul că legea germană care obligă medicii să se pensioneze la vârsta de 
68 de ani contravine Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi Directivei 2000/78/CE de 
creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în 
muncă şi ocuparea forţei de muncă. 

Astfel cum s-a subliniat în comunicarea Comisiei privind petiţia în iulie 2005, nu este de 
competenţa Comisiei Europene să prezinte observaţii cu privire la încălcarea CEDO, întrucât 
acesta este un instrument al Consiliului Europei şi nu al Uniunii Europene.

Directiva 2000/78/CE a fost transpusă în legislaţia naţională prin legea germană AGG 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Conform punctului 10 din AGG, tratamentul 
diferenţiat pe bază de vârstă este permis în cazul în care un astfel de tratament este obiectiv şi 
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proporţionat şi justificat de un obiectiv legitim. Mijloacele folosite în atingerea acestui 
obiectiv trebuie să fie echilibrate şi necesare. Formularea este identică cu cea a directivei şi, 
prin urmare, a fost considerată o transpunere corectă a directivei. Aplicarea acestor principii 
generale la un caz individual revine autorităţilor la nivel naţional.

Petiţionarului i se permite să lucreze cu pacienţi ca medic în baza unui contract privat, însă 
dreptul de a lucra ca medic înregistrat pentru asigurări medicale obligatorii (Vertragsarzt) i-a 
fost retras. Întrebarea dacă această restricţie este echilibrată şi legitimă a fost deja ridicată în 
anul 1998 înaintea Curţii Supreme naţionale, Bundesverfassungsgericht (BVerfG). BVerfG a 
considerat (referinţa BvR 2198/93) că, pentru a garanta că medicii sunt întru totul capabili de 
a-şi duce la bun sfârşit îndatoririle, restricţiile sunt justificate. Aceeaşi întrebare a fost ridicată 
recent înaintea unei instanţe de apel germane. În hotărârea sa din 23 octombrie 2006, instanţa
(Landessozialgericht Baden-Württemberg, referinţa L 5 KA 4343/06) a considerat că există 
un scop legitim pentru această restricţie, şi anume o limitare a numărului total de medici 
înregistraţi în vederea asigurării stabilităţii financiare a sistemului de asigurări de sănătate 
obligatorii şi, pe de altă parte, necesitatea de a permite intrarea în sistem a unui număr 
suficient de medici tineri. În opinia instanţei, această restricţie privind medicii este în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 2000/78/CE. 

Mai mult, la nivel european, s-a ridicat întrebarea dacă limitarea obligatorie a unui contract de 
muncă la vârsta de 65 de ani prin acordurile colective din Spania este aliniată cu prevederile 
UE privind discriminarea pe criterii de vârstă. Curtea Europeană de Justiţie a considerat 
(cauza Pallacios de la Villa, hotărârea din 16 octombrie 2007, C-41105) că aceste clauze sunt 
justificate de un scop legitim (politicile pieţei forţei de muncă).

În consecinţă, în lumina informaţiilor furnizate de către petiţionar şi a cazului menţionat mai 
sus, Comisia nu are niciun motiv să considere că a existat vreo încălcare a legislaţiei 
comunitare din partea Germaniei. Prin urmare, întrucât nu este de competenţa Comisiei să 
trateze cazuri individuale, aceasta poate doar să sugereze petiţionarului să înainteze cazul său 
instanţelor judecătoreşti naţionale competente. 

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

După cum se menţionează în precedentele sale comunicări privind prezenta petiţie, Comisia 
nu are niciun motiv să concluzioneze că Germania a încălcat legislaţia comunitară. 

În noua sa contribuţie din 15 aprilie 2009, petiţionarul afirmă că în cauza C-341/08 (cerere de 
pronunţare a unei hotărâri preliminare de către Curtea Europeană de Justiţie în cauza 
Petersen) Comisia ajunge la o concluzie diferită. Acesta argumentează că nu a fost justificată 
limita de vârstă de 68 de ani pentru asigurarea îngrijirii dentare de către stomatologii germani. 
Cu toate acestea, în urma unei comparaţii extinse a situaţiei legale şi faptice a medicilor şi 
stomatologilor, Comisia ajunge, din nou, la concluzia că respectiva cauză C-341/08 este 
diferită de cauza petiţionarului.

Într-adevăr, cauza C-341/08 se referă la cazul unui stomatolog din Germania care a reclamat 
faptul că autorizaţia sa de practică în domeniul îngrijirii dentare a expirat după ce a împlinit 
vârsta de 68 de ani. Limita maximă de vârstă de 68 de ani a fost introdusă de „Gesetz zur 
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Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung” (Legea privind 
supravegherea şi îmbunătăţirea structurală a sistemului legal de asigurări de sănătate - GSG 
1993) din 21 decembrie 1992 şi s-a referit atât la stomatologi, cât şi la medici. Justificarea 
oficială pentru această lege indică faptul că creşterea numărului de medici şi stomatologi 
autorizaţi reprezintă o cauză semnificativă a creşterilor excesive ale cheltuielilor în cadrul 
sistemului legal de asigurări de sănătate. Având în vedere creşterea constantă a numărului de 
medici autorizaţi, se pare că este necesară reducerea numărului acestora. În opinia 
legiuitorului, surplusul nu ar trebui să se reducă doar prin restricţii la autorizare, în 
detrimentul tinerei generaţii de medici/stomatologi. În acest scop, a părut, de asemenea, ca 
fiind necesară introducerea unei limite de vârstă obligatorii pentru medicii/stomatologii 
autorizaţi. Cu toate acestea, în 2006, legiuitorul a retras normele de restricţionare a autorizării 
stomatologilor în întregime (Gesetz zur Aenderung des Vertragsarztrechts und anderer 
Gesetze /Legea de modificare a normelor de reglementare a activităţii medicilor autorizaţi şi 
alte legi din 22 decembrie 2006). Acesta este principalul motiv pentru care, în contribuţia sa la 
acest caz, Comisia a ajuns la concluzia că justificarea limitei de vârstă nu mai este valabilă 
pentru stomatologii autorizaţi.

Cu toate acestea, situaţia rămâne diferită pentru medici, întrucât normele de limitare a 
autorizării nu au fost retrase în totalitate. Prin urmare, rămâne valabilă justificarea limitei de 
vârstă argumentată anterior, iar Comisia îşi menţine concluzia anterioară referitoare la 
prezenta petiţie. 


