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hivatkozással történő visszavonásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 1973 óta belgyógyász szakorvos. 2003-ban megvonták tőle a praktizálás 
jogát egy 1999 óta hatályos törvény értelmében. Ez a törvény kimondja, hogy az engedély, 
amely lehetővé teszi, hogy egy orvos bejegyzett németországi orvosként praktizáljon, lejár 
abban a negyedévben, amelyben az illető személy betölti 68. életévét. A petíció benyújtója 
úgy látja, hogy ez életkori alapon történő megengedhetetlen diszkrimináció, és egyrészt sérti 
az emberi jogokról szóló európai egyezményt, másrészt ellentmond a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 
2000/78/EK irányelvnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. május 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2005. szeptember 16.

A petíció benyújtója kifogásolja azt a német törvényt, amely kötelezi az orvosokat, hogy 68 
éves korukban vonuljanak nyugdíjba, mivel az ellentétes az emberi jogokról szóló európai 
egyezménnyel és a 2000/78/EK irányelvvel. Dr. Ettricht már korábban is nyújtott be panaszt 
az Európai Bizottsághoz ugyanebben az ügyben.
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Az Európai Bizottság nem illetékes abban, hogy megjegyzéseket fűzzön az emberi jogokról 
szóló európai egyezmény állítólagos megsértéséhez, mert az egyezmény az Európa Tanács, 
nem pedig az Európai Unió okmánya.

A 2000/78/EK irányelv tiltja a valláson és meggyőződésen, az életkoron, fogyatékosságon és 
szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést a foglalkoztatás, a munka és a szakképzés 
területén. A tagállamoknak 2003. december 2-ig hatályba kellett léptetniük az irányelv által 
biztosított jogokat. Azonban a tagállamok külön időtartamot (legfeljebb három év) vehettek 
igénybe, hogy átültessék az irányelvnek az életkoron és a fogyatékosságon alapuló 
megkülönböztetésről szóló rendelkezéseit a nemzeti jogba. Németország 2003 novemberében 
értesítette az Európai Bizottságot, hogy szándékában áll igénybe venni a hároméves külön 
időtartamot az irányelv az életkoron alapuló megkülönböztetésről szóló rendelkezéseinek a 
nemzeti jogba való átültetésére. Ennek eredményeként Németországnak 2006. december 2-ig 
nem kell átültetnie az életkoron alapuló diszkriminációról szóló rendelkezéseket. 
Németország közzétette jogszabálytervezetét, amely részben az életkoron alapuló 
diszkriminációval foglalkozik, és amelyet jelenleg a német parlament tárgyal.

Az irányelv 6. cikke lehetővé teszi, hogy a tagállamok úgy rendelkezzenek, hogy bizonyos 
körülmények között az életkoron alapuló eltérő bánásmód nem jelent hátrányos 
megkülönböztetést, ha egy törvényes cél által objektíven igazolt, beleértve a 
foglalkoztatáspolitikát, és ha a cél elérésének eszközei megfelelők és szükségesek. Amint az 
irányelvet átültetik a német jogba, a nemzeti bíróságoknak kell eldönteniük, hogy életkoron 
alapuló törvénytelen diszkriminációnak, vagy nemzeti szempontból indokolt 
megkülönböztetésnek tekintendő a petíció benyújtója által kifogásolt bánásmód.

Ebben a stádiumban a Bizottság nem tud beavatkozni a petíció benyújtójának nevében.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. március 23.

A petíció benyújtója által küldött további információk nem tartalmaznak újabb tényeket vagy 
eseményeket, ezért a Bizottság nem lát okot korábbi következtetésének megváltoztatására.

A Bizottság csupán azt az új információt tudja közölni, hogy a 2000/78/EK irányelv 
németországi átültetéséről szóló törvény 2006. augusztus 18-án hatályba lépett.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. szeptember 26. 

A petíció benyújtója kifogásolja azt a német törvényt, amely kötelezi az orvosokat, hogy 68 
éves korukban vonuljanak nyugdíjba, mivel az ellentétes az emberi jogokról szóló európai 
egyezménnyel, valamint a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelvvel. 

Ahogy azt már a Bizottság petícióval kapcsolatos, 2005. júliusi közleménye is hangsúlyozta, 
az Európai Bizottság nem illetékes abban, hogy megjegyzéseket fűzzön az emberi jogokról 
szóló európai egyezmény állítólagos megsértéséhez, mert az egyezmény az Európa Tanács, 
nem pedig az Európai Unió okmánya.
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A 2000/78/EK irányelvet a német AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) révén 
ültették át a nemzeti jogba. Az AGG 10 §-a szerint az életkoron alapuló eltérő bánásmód 
megengedhető, amennyiben az ilyen bánásmód objektív és arányos, valamint azt jogos cél 
indokolja. E célkitűzés elérésére irányuló eszközöknek arányosnak és nélkülözhetetlennek 
kell lenniük. Ez a megfogalmazás tükrözi az irányelvben foglaltakat, ezért az irányelv 
megfelelő átültetésének tekinthető. A nemzeti joghatóság feladata, hogy ezeket az általános 
elveket az egyes esetekben alkalmazza.

A petíció benyújtója a betegekkel kötött magánszerződés alapján dolgozhat orvosként, de arra 
vonatkozó engedélyét, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében, bejegyzett németországi 
orvosként (Vertragsarzt) praktizáljon, megvonták. Azzal a kérdéssel, hogy ez a korlátozás 
arányos és jogos-e, már 1998-ban foglalkozott a nemzeti legfelső bíróság, a 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG). A BVerfG-nek az volt az álláspontja (BvR 2198/93. sz. 
ügy), hogy ezek a korlátozások indokoltak annak biztosítása érdekében, hogy az orvosok 
teljes mértékben el tudják látni feladataikat. Egy német másodfokú bíróság újabb keletű ítélete 
ugyanezen kérdéshez kapcsolódott. 2006. október 23-i ítéletében a bíróság 
(Landessozialgericht Baden-Württemberg, L 5 KA 4343/06. sz. ügy) azt az álláspontot 
képviselte, hogy a korlátozásnak – azaz a bejegyzett orvosok összlétszámának a kötelező 
egészségbiztosítási rendszer pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében történő 
korlátozásnak – jogos a célja, másrészt szükség is van rá annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy elegendő számú fiatal orvos kerüljön be a rendszerbe. A bíróság véleménye szerint az 
orvosokra vonatkozó korlátozás összhangban van a 2000/78/EK irányelv rendelkezéseivel.

Ezen túlmenően európai szinten felvetődött az a kérdés, hogy Spanyolországban a 
munkaszerződésnek a kollektív szerződés alapján a 65. életév betöltésekor történő kötelező 
felbontása összhangban van-e az életkoron alapuló megkülönböztetésre vonatkozó európai 
uniós rendelkezéssel. Az Európai Bíróság álláspontja szerint (a C-41105. sz. Pallacios de la 
Villa-ügyben 2007. október 16-án hozott ítélet) e kikötéseket jogos cél (munkaerő-piaci 
politika) indokolja.

Tehát a petíció benyújtója által szolgáltatott információk és a fent említett joggyakorlat 
alapján a Bizottságnak nincs oka olyan következtetést levonni, amely szerint Németország 
megsértette a közösségi jogot. Következésképpen a Bizottság, mivel nem illetékes abban, 
hogy egyedi keresetekkel foglalkozzon, csak azt tudja javasolni a petíció benyújtójának, hogy 
ügyével forduljon az illetékes nemzeti bíróságokhoz.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. október 26.

Ahogyan azt az e petícióval kapcsolatos korábbi közleményeiben is megállapította, a 
Bizottságnak nincs oka azt a következtetést levonni, hogy Németország megszegte volna a 
közösségi jogot. 

A petíció benyújtója 2009. április 15-i beadványában előrebocsátja, hogy a C-341/08 sz. 
ügyben (előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelem az Európai Közösségek Bíróságánál a 
Petersen ügyben) a Bizottság más következtetésre jut. Azzal érvel, hogy a 68 éves korhatár, 
amely felett német fogorvosok nem tevékenykedhetnek társadalombiztosítóval szerződött 
fogorvosként, nem indokolt. A Bizottság azonban, az orvosok és fogorvosok jogi és tényleges 
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helyzetének alapos és kiterjedt összevetését követően, ismételten arra a következtetésre jut, 
hogy a C-341/08 sz. ügy eltér a petíció benyújtójának ügyétől.

Való igaz, hogy a C-341/08 sz. ügy egy olyan németországi fogorvost érint, aki az ellen tett 
panaszt, hogy társadalombiztosítóval szerződött fogorvosként való praktizálása véget ért, 
miután betöltötte 68. életévét. A 68 éves felső korhatárt az 1992. december 21-i „Gesetz zur 
Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung” (A kötelező 
egészségbiztosítási rendszer védelméről és strukturális fejlesztéséről szóló törvény - GSG 
1993) vezette be, amely mind a fogorvosokra, mind pedig az orvosokra alkalmazandó volt. A 
szóban forgó törvény hivatalos indokolása kifejti, hogy a társadalombiztosítóval szerződött 
orvosok és fogorvosok számának növekedése jelentős szerepet játszik a kötelező 
egészségbiztosítási rendszer kiadásainak nagymértékű növekedésében. Ennek fényében 
szükség mutatkozott arra, hogy korlátozzák a társadalombiztosítóval szerződött orvosok 
számát.  A jogalkotó meglátása szerint az orvosok túlzott kínálatát nem szabad csupán a 
praktizálás engedélyezésének korlátozásával, az orvosok/fogorvosok fiatal generációjának 
rovására mérsékelni.  Ebből a célból szükségesnek tűnt a kötelező életkorhatár bevezetése a 
társadalombiztosítóval szerződött orvosok és fogorvosok esetében. 2006-ban azonban a 
törvényhozás teljes egészében visszavonta a társadalombiztosítóval szerződött fogorvosok 
praktizálását korlátozó jogszabályokat (Gesetz zur Aenderung des Vertragsarztrechts und 
anderer Gesetze /A 2006. december 22-i, a társadalombiztosítóval szerződött orvosokat 
szabályozó jogszabályokat és egyéb törvényeket módosító törvény). Ez a fő oka annak, hogy 
az ezen ügyhöz fűzött megjegyzéseiben a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a 
társadalombiztosítóval szerződött fogorvosok esetében a korhatárra vonatkozó indokolás már 
nem állja meg a helyét.

Ennek ellenére azonban a helyzet továbbra is más az orvosok esetében, mivel a szakma 
gyakorlásának korlátozására vonatkozó szabályokat nem vonták vissza teljes mértékben.  
Következésképpen, ahogyan fentebb is kifejtették, a korhatárokra vonatkozó indokolás 
továbbra is érvényes, és a Bizottság fenntartja korábbi következtetését e petíciót illetően.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója kifogásolja azt a német törvényt, amelynek értelmében a 68. életévüket 
betöltött német orvosok nem praktizálhatnak tovább a kötelező egészségbiztosítás keretében, 
mivel szerinte az ellentétes a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelvvel. A petíció 
benyújtója a betegekkel kötött magánszerződés alapján dolgozhat orvosként, de arra 
vonatkozó engedélyét, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében, bejegyzett németországi 
orvosként (Vertragsarzt) praktizáljon, megvonták. 

A 2000/78/EK irányelvet az egyenlő bánásmód általános kereteiről szóló német törvénnyel 
(AGG – Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) ültették át a nemzeti jogba. Az AGG 10 §-a 
szerint az életkoron alapuló eltérő bánásmód megengedhető, amennyiben az ilyen bánásmód 
objektív és arányos, valamint azt jogos cél indokolja. E célkitűzés elérésére irányuló 
eszközöknek arányosnak és nélkülözhetetlennek kell lenniük. Ez a megfogalmazás tükrözi az 
irányelvben foglaltakat, ezért az irányelv megfelelő átültetésének tekinthető. 
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Mivel az irányelvet a nemzeti jogba átültető német jogszabály ebben ezen a ponton 
összhangban van az irányelvvel, az egyéni esetekre a nemzeti jog alkalmazásával kell 
megoldást találni. Ha egy bíróság előtt bizonytalanság merül fel az uniós jog értelmezésével 
kapcsolatban, az érintett bíróságnak az Európai Bírósághoz kell utalnia az ügyet. 

A petíció benyújtója, aki háziorvos, 2010. január 21-i új beadványában az Európai Bíróság C-
341/08. sz. ügyben hozott ítéletére hivatkozik (Petersen-ügy), amely – véleménye szerint –
alátámasztja azt az érvelését, miszerint jogellenes a 68. életévüket betöltött orvosok 
praktizálására vonatkozó németországi korlátozás.

A C-341/08. sz. ügyben egy német fogorvos azt sérelmezte, hogy miután betöltötte 68. 
életévét, társadalombiztosítóval szerződött fogorvosként nem gyakorolhatta tovább 
tevékenységét. A fogorvosok a kötelező egészségbiztosítási rendszer keretén kívül 
életkoruktól függetlenül gyakorolhatják hivatásukat, tehát a betegeket 68 évnél idősebb 
fogorvosok is kezelhetik.
Az életkori korlátozást hivatalosan azzal magyarázták, hogy nagyrészt a társadalombiztosítás 
keretében tevékenykedő orvosok és fogorvosok számának növekedése miatt jelentős 
mértékben megnőttek a költségek a kötelező egészségbiztosítási rendszerben, ezért 
indokoltnak tűnt az e rendszerbe tartozó orvosok számának korlátozása. A jogalkotó 
meglátása szerint az orvosok túlzott kínálatát nem szabad csupán a praktizálás 
engedélyezésének korlátozásával, a fiatal orvosok/fogorvosok rovására mérsékelni. 

Az Európai Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy ha a jogszabály a betegek egészségét 
szándékozik védelmezni, az orvosok és fogorvosok alkalmassága szempontjából ez az 
intézkedés nem megalapozott, mivel az orvosok a betegekkel kötött magánszerződés alapján 
tovább praktizálhatnak. Ha azonban a jogszabály pénzügyi szempontokon alapul, célkitűzése 
megalapozottnak tekinthető. Az Európai Bíróság megállapította továbbá, hogy „nem tűnik 
ésszerűtlennek az, hogy a tagállam hatóságai úgy vélik, hogy valamely olyan korhatár 
alkalmazása, amely az idősebb praktizáló fogorvosok munkaerőpiacról való távozását 
eredményezi, lehetővé teszi a fiatalabb szakmabeliek foglalkoztatását”. A Bíróság emellett 
kifejtette azt is, hogy „figyelemmel […] azon mérlegelési jogkörre, amellyel a tagállamok 
rendelkeznek, el kell ismerni, hogy abban az esetben, ha a társadalombiztosítóval 
szerződésben álló fogorvosok száma túlságosan magas, vagy ilyen helyzet bekövetkezésének 
kockázata esetén, a tagállam szükségesnek ítélheti olyan korhatár előírását, mint amilyen az 
alapeljárás tárgyát képező, annak érdekében, hogy elősegítse a fiatalabb fogorvosok álláshoz 
jutását.”
Az Európai Bíróság megerősítette, hogy a nemzeti bíróságok feladata megvizsgálni, hogy a 
nemzeti jog mely cél megvalósítására törekszik és hogy az összhangban van-e az uniós 
irányelvvel. 

Ahogyan a Petersen-ügyben is a nemzeti bíróság feladata volt meghatározni a per tárgyát 
képező német jogszabály által megvalósítani kívánt célt, ugyanaz a következtetés vonatkozik 
a petíció benyújtójának esetére is.  A nemzeti bíróság feladata elemezni azt, hogy a nemzeti 
jog alapján alkalmazott intézkedés összhangban van-e a fent említett ítélkezési gyakorlattal.  
A petíció benyújtójának tehát a nemzeti rendelkezéseket követve kell jogorvoslatért fordulnia.


