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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0026/2005, внесена от Gunther Ettrich, с германско 
гражданство, относно отнемането на неговото разрешително за 
практикуване въз основа на възраст

1. Резюме на петицията

От 1973 г. вносителят на петицията е лекар, специализиращ вътрешна медицина. През 
2003 г. неговото разрешително за практикуване е отнето по силата на закон, влязъл в 
сила през 1999 г. Този закон гласи, че разрешителното за практикуване на лекар като 
регистриран лекар в Германия изтича в тримесечието, през което той/тя навършва 68 
години. Вносителят на петицията счита, че това е недопустима дискриминация въз 
основа на възраст и че не само нарушава Европейската конвенция за защита правата на 
човека, но и противоречи на Директива 2000/78/ЕО, която създава обща рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 май 2005 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор от Комисията, получен на 16 септември 2005 г.

Вносителят на петицията се оплаква, че германският закон, който задължава лекарите 
да се пенсионират на възраст 68 години, противоречи на Европейската конвенция за 
защита правата на човека и на Директива 2000/78/ЕО. Д-р Ettricht вече се е оплакал на 
Европейската комисия по същия въпрос.

Европейската комисия няма компетенции да коментира твърденията за нарушаване на 
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Европейската конвенция за защита правата на човека, тъй като тя е инструмент на 
Съвета на Европа, а не на Европейския съюз.

Директива 2000/78/ЕО забранява дискриминацията въз основа на религия или 
убеждение, възраст, увреждане или сексуална ориентация в областта на заетостта, 
професиите и професионалното обучение. Държавите-членки бяха задължени да 
въведат в сила правата, гарантирани от Директивата, до 2 декември 2003 г. Въпреки 
това държавите-членки имаха възможността да се възползват от повече време (до три 
години), за да транспонират разпоредбите на Директивата относно дискриминацията 
въз основа на възраст и увреждане в националното законодателство. Германия е 
уведомила Европейската комисия през ноември 2003 г., че възнамерява да използва 
трите допълнителни години, за да транспонира разпоредбите на директивата относно 
възрастовата дискриминация. В резултат от това Германия не трябва да транспонира 
разпоредбите за възрастова дискриминация до 2 декември 2006 г. Германия е 
публикувала проектозаконодателство, касаещо частично възрастовата дискриминация, 
което в момента се обсъжда в германския парламент.

Член 6 от Директивата позволява на държавите-членки да предвидят, че при 
определени обстоятелства разликите в третирането въз основа на възраст няма да 
представляват дискриминация, доколкото те са обективно оправдани от 
законосъобразна цел, като например политика в областта на заетостта, и доколкото 
средствата за постигане на тази цел са пропорционални и необходими. Дали 
третирането, от което се оплаква вносителят на петицията, представлява незаконна 
дискриминация въз основа на възраст или дали би се считало за оправдано в 
националния контекст, би трябвало да бъде оценено в националните съдилища след 
като директивата бъде транспонирана в германското законодателство.

На този етап Комисията не може да се намеси в полза на вносителя на петицията.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 23 март 2007 г.

Допълнителната информация, представена от вносителя, не разкрива нови факти или
събития, поради което Комисията не вижда причина да промени предишното си 
заключение.

Единственото ново сведение, което Комисията може да предостави, е, че законът, който 
транспонира Директива 2000/78/ЕО в Германия, е влязъл в сила на 18 август 2006 г.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията се оплаква, че германският закон, който задължава лекарите 
да се пенсионират на възраст 68 години, противоречи на Европейската конвенция за 
защита правата на човека и на Директива 2000/78/ЕО, която създава обща рамка за 
равно третиране в областта на заетостта и професиите. 

Както е подчертано в съобщението от Комисията във връзка с петицията от юли 2005 г., 
Европейската комисия няма компетенции да коментира нарушаването на Европейската 
конвенция за защита правата на човека, тъй като тя е инструмент на Съвета на Европа, 
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а не на Европейския съюз.

Директива 2000/78/ЕО е била транспонирана в националното право чрез германския 
закон за равенството (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Според § 10 от този закон
различното третиране въз основа на възраст е разрешено тогава, когато това третиране 
е обективно, пропорционално и оправдано от законосъобразна цел. Средствата за 
постигане на тази цел трябва да бъдат пропорционални и необходими. Тази 
формулировка отразява текста на директивата и поради тази причина се счита, че 
директивата е правилно транспонирана. В сферата на националните правомощия е тези 
общи принципи да бъдат приложени към отделен случай.

На вносителя на петицията е позволено да работи като лекар въз основа на частно 
договорно отношение с пациенти, но неговото разрешително да работи като 
регистриран лекар в областта на задължителното здравно осигуряване (Vertragsarzt) е 
било отнето. Въпросът, дали това ограничение е пропорционално и законосъобразно,
вече е бил повдигнат през 1998 г. пред най-висшия национален съд, 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG). BVerfG е постановил (за справка BvR 2198/93), че за 
да се гарантира, че лекарите са напълно способни да изпълняват своите задължения, 
тези ограничения са оправдани. В едно по-скорошно решение на второинстанционен 
германски съд е повдигнат същият въпрос. В своето решение от 23 октомври 2006 г. 
съдът (Landessozialgericht Baden-Württemberg, за справка L 5 KA 4343/06) е постановил, 
че има законосъобразна цел за това ограничение, по-точно ограничение на общия брой 
регистрирани лекари, за да се осигури финансовата стабилност на системата за 
задължително здравно осигуряване, и, от друга страна, необходимост да се позволи 
навлизането на достатъчно млади лекари в системата. По мнението на съда това 
ограничение върху лекарите съответства на разпоредбите на Директива 2000/78/ЕО.

Освен това, на европейско ниво е бил повдигнат въпросът, дали задължителното 
прекратяване на трудов договор, определено на възраст 65 г. от колективните трудови 
договори в Испания, съответства на разпоредбите на ЕС относно възрастовата 
дискриминация. Съдът на Европейския съюз е постановил (дело „Pallacios de la Villa”, 
решение от 16 октомври 2007 г., C-41105), че тези клаузи са оправдани от 
законосъобразна цел (политики в областта на пазара на труда).

Поради тази причина, с оглед на информацията, предоставена от вносителя на 
петицията, и гореспоменатата съдебна практика, Комисията няма причина да заключи,
че е имало нарушение на правото на Общността от страна на Германия. Вследствие на 
това, че Комисията няма компетенции да разглежда отделни случаи, Комисията може 
само да предложи на вносителя на петицията да отнесе своя случай до компетентните 
национални съдилища. 

6. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Както беше посочено в предишните съобщения относно тази петиция, Комисията няма 
основания да направи заключение, че е имало нарушение на правото на Общността от 
страна на Германия. 
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В своето ново писмо от 15 април 2009 г. вносителят на петицията изтъква, че по дело 
C-341/08 (преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз по делото 
„Petersen”) Комисията стига до друго заключение. Той твърди, че възрастовата граница 
от 68 години за германските зъболекари да предоставят дентални грижи по договор със 
здравната каса не е обоснована. Въпреки това, след задълбочено сравнение на правното 
и фактическо положение за лекарите и зъболекарите, Комисията отново стигна до 
заключението, че дело C-341/08 е различно от случая на вносителя на петицията.

Действително дело C-341/08 се отнася до случай на германски зъболекар, който 
изразява недоволство от факта, че разрешението му за предоставяне на дентални грижи 
по договор със здравната каса е приключило, когато е навършил 68 години. 
Максималната възрастова граница от 68 години е въведена с „Gesetz zur Sicherung und 
Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung“ (закон за гарантиране и 
структурно подобряване на схемата за задължително здравно осигуряване - GSG 1993) 
от 21 декември 1992 г .  и се отнася както за зъболекарите, така и за лекарите. 
Официалната обосновка за този закон разяснява, че нарастването на броя на лекарите и 
зъболекарите, които работят по договор със здравната каса, представлява важна 
причина за изключителното нарастване на разходите в схемата за задължително 
здравно осигуряване. С оглед на непрекъснато растящия брой на лекарите, които 
работят по договор със здравната каса, явно е имало необходимост техният брой да 
бъде ограничен. Според законодателя превишеното предлагане не следва да бъде 
ограничено единствено чрез ограничения по отношение на предоставянето на 
разрешения за сметка на младото поколение лекари/зъболекари. В тази връзка 
въвеждането на задължителна възрастова граница за лекари/зъболекари, които работят 
по договор със здравната каса, изглежда също така и необходимо. През 2006 г. обаче 
законодателната власт изцяло отменя правилата, ограничаващи предоставянето на 
разрешения, за зъболекарите, които работят по договор със здравната каса (Gesetz zur 
Aenderung des Vertragsarztrechts und anderer Gesetze) закон за изменение на правилата, 
регулиращи лекарите, които работят по договор със здравната каса, и други закони от 
22 декември 2006 г.). Това е главната причина, поради която в своето становище по 
това дело Комисията стигна до заключението, че обосновката за възрастовата граница 
вече не е валидна за зъболекарите, които работят по договор със здравната каса.

Положението с лекарите обаче е различно, тъй като правилата, ограничаващи 
предоставянето на разрешения, не са отменени изцяло. Следователно обосновката за 
възрастови граници, както е обяснено по-горе, все още е в сила и Комисията поддържа 
своето предишно заключение относно тази петиция.

7. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Вносителят на петицията се оплаква, че германският закон, според който германските 
лекари на възраст 68 години вече не могат да работят за задължително здравно 
осигуряване, противоречи на Директива 2000/78/ЕО, която създава обща рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите. На вносителя на петицията е 
позволено да работи като лекар въз основа на частно договорно отношение с пациенти, 
но неговото разрешително да работи като регистриран лекар в областта на 
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задължителното здравно осигуряване (Vertragsarzt) е било отнето.

Директива 2000/78/ЕО е била транспонирана в националното право чрез германския 
закон за равенството (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Според § 10 от този закон
различното третиране въз основа на възраст е разрешено тогава, когато това третиране 
е обективно, пропорционално и оправдано от законосъобразна цел. Средствата за 
постигане на тази цел трябва да бъдат пропорционални и необходими. Тази 
формулировка отразява текста на директивата и поради тази причина се счита, че 
директивата е правилно транспонирана.

Тъй като германският закон, който транспонира директивата в националното право, в 
това отношение съответства на директивата, отделните случаи трябва да се решават,
като се прилага националното законодателство. В случай на несигурност относно 
тълкуването на правото на ЕС пред съда, съдът трябва да отправи преюдициално 
запитване към Съда на Европейския съюз.

В новото си писмо от 21 януари 2010 г. вносителят на петицията, общопрактикуващ 
лекар, се позовава на решението на Съда по дело C-341/08 (делото „Petersen”), което,
по негово мнение, подкрепя неговото становище, че ограничението в Германия за 
практикуване на лекарите след 68-годишна възраст е незаконно.

Дело C-341/08 се отнася до случай на германски зъболекар, който изразява недоволство 
от факта, че разрешението му за предоставяне на дентални грижи по договор със 
здравната каса е приключило, когато е навършил 68 години. Извън тази система на 
задължителни здравни грижи зъболекарите могат да практикуват своята професия на 
всякаква възраст и следователно пациентите могат да бъдат лекувани от зъболекари,
по-възрастни от 68 години.
Официалната обосновка за ограничението въз основа на възраст е, че нарастването на 
броя на лекарите и зъболекарите, които работят по договор със здравната каса, 
представлява важна причина за изключителното нарастване на разходите в схемата за 
задължително здравно осигуряване и явно има необходимост техният брой да бъде 
ограничен. Според законодателя превишеното предлагане не следва да бъде ограничено 
единствено чрез ограничения по отношение на предоставянето на разрешения за сметка 
на младото поколение лекари/зъболекари.

Съдът на Европейския съюз стига до заключението, че ако законът се основава на 
намерението да се защити здравето на пациентите, от гледна точка на професионалната 
компетентност на лекарите и зъболекарите, тази мярка е несъгласувана, тъй като на 
лекарите е позволено да продължат практикуват за частни пациенти въз основа на 
частни договори. Ако обаче законът се основава на финансови съображения, целта на 
закона може да се счита за съгласувана. Съдът също така заявява, че „не изглежда 
необосновано органите в дадена държава-членка да приемат, че прилагането на 
възрастова граница, която води до напускане на трудовия пазар от по-възрастните 
практикуващи лекари и зъболекари, може да даде възможност да се благоприятства 
заетостта на по-младите“. Съдът постановява, че „предвид (...) право на преценка, с 
което разполагат държавите членки, следва да се признае, че в случаите на 
прекомерно голям брой зъболекари, които работят по договор със здравната каса, или 
при потенциална опасност от възникване на такова положение, държава-членка 
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може да счете за необходимо да наложи възрастова граница като разглежданата в 
главното производство, за да улесни достъпа до заетост на по-млади зъболекари“.
Съдът потвърждава, че националният съд трябва да анализира каква цел преследва 
националният закон и дали той е в съответствие с директивата на ЕС.

Тъй като по делото „Petersen” националният съд трябва да определи каква цел 
преследва германският закон, предмет на съдебния спор, същото заключение се отнася 
и за случая на вносителя на петицията. Националният съд трябва да анализира дали 
мярката, прилагана съгласно националното право, съответства на гореспомената 
юриспруденция. Следователно вносителят на петицията трябва да потърси правна 
защита съгласно националните разпоредби.


