
CM\814265LT.doc PE362.789v05-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0026/2005 dėl leidimo verstis gydytojo praktika panaikinimo 
dėl amžiaus, kurią pateikė Vokietijos pilietis Gunther Ettrich

1. Peticijos santrauka

Nuo 1973 m. peticijos pateikėjas verčiasi vidaus ligų gydytojo praktika. 2003 m. jo leidimas 
verstis gydytojo praktika buvo panaikintas remiantis 1999 m. įsigaliojusiu įstatymu. Šiame 
įstatyme nustatyta, kad gydytojo leidimas verstis Vokietijoje įregistruoto gydytojo praktika 
baigiasi tą ketvirtį, kurį jam sukanka 68 metai. Peticijos pateikėjas mano, kad tai yra 
nepriimtina diskriminacija dėl amžiaus ir kad tai ne tik pažeidžia Europos žmogaus teisių 
konvenciją (EŽTK), bet taip pat prieštarauja Direktyvai 2000/78/EB, nustatančiai vienodo 
požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. gegužės 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2005 m. rugsėjo 16 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Vokietijos teisės aktai, kuriais gydytojai įpareigojami 
išeiti į pensiją 68 metų amžiaus, prieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijai ir 
Direktyvai 2000/78/EB. Dr. Gunther Ettrich jau pateikė skundą Komisijai tuo pačiu klausimu.

Europos Komisija neturi kompetencijos komentuoti tariamo Europos žmogaus teisių 
konvencijos pažeidimo, nes tai yra ne Europos Sąjungos, o Europos Tarybos priimtas teisės 
aktas.
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Direktyvoje 2000/78/EB draudžiama diskriminaciją užimtumo ir profesinio mokymo srityje 
dėl religijos ir įsitikinimų, amžiaus, negalios ir seksualinės orientacijos. Valstybės narės buvo 
įpareigotos įgyvendinti direktyvoje garantuojamas teises iki 2003 m. gruodžio 2 d. Vis dėlto 
valstybės narės galėjo pasinaudoti papildomo laiko (iki trejų metų) galimybe, kad į 
nacionalinę teisę perkeltų direktyvos nuostatas, susijusias su diskriminacija dėl amžiaus ir 
negalios. 2003 m. lapkričio mėn. Vokietija pranešė Europos Komisijai, kad direktyvos 
nuostatas dėl diskriminacijos ketina perkelti į nacionalinę teisę per papildomus trejus metus. 
Todėl Vokietija neprivalo su diskriminacija dėl amžiaus susijusių nuostatų perkelti į 
nacionalinę teisę iki 2006 m. gruodžio 2 d. Vokietija paskelbė teisės aktų, iš dalies susijusių 
su diskriminacija dėl amžiaus, projektus, kurie šiuo metu aptariami Vokietijos parlamente.

Direktyvos 6 straipsnyje leidžiama valstybėms narėms nustatyti, kad tam tikromis 
aplinkybėmis skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija, jei jį objektyviai pateisina 
teisėtas tikslas, pavyzdžiui, užimtumo politikos tikslai, o šio tikslo siekiama proporcingomis ir 
būtinomis priemonėmis. Ar požiūris, kuriuo skundžiasi peticijos pateikėjas, galėtų būti 
laikomas neteisėta diskriminacija dėl amžiaus arba ar pagal nacionalinę teisę jis galėtų būti 
pateisinamas, turėtų vertinti nacionaliniai teismai, kai direktyva bus perkelta į Vokietijos 
teisę.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. kovo 23 d.

„Peticijos pateikėjo pateiktoje papildomoje informacijoje neatskleidžiamos naujos aplinkybės 
arba įvykiai, todėl Komisija nemato priežasčių keisti savo ankstesnių išvadų.

Vienintelė nauja informacija, kurią gali pateikti Komisija, yra tai, kad 2006 m. rugpjūčio 18 d. 
įsigaliojo įstatymas, kuriuo Direktyva 2000/78/EB perkeliama į Vokietijos nacionalinę teisę.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Vokietijos teisės aktai, kuriais gydytojai įpareigojami 
išeiti į pensiją 68 metų amžiaus, prieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijai ir 
Direktyvai 2000/78/EB, nustatančiai vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje 
bendruosius pagrindus.

Kaip 2005 m. liepos mėn. buvo pabrėžta Komisijos pranešime dėl šios peticijos, Europos 
Komisija neturi kompetencijos komentuoti EŽTK pažeidimo, nes tai ne Europos Sąjungos, o 
Europos Tarybos priimtas teisės aktas.

Direktyva 2000/78/EB buvo perkelta į nacionalinę teisę Vokietijos įstatymu AGG
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Remiantis AGG 10 straipsniu, skirtingas požiūris 
leistinas tuo atveju, kai jis yra objektyvus ir proporcingas bei pateisinamas teisėtu tikslu. 
Priemonės, kuriomis siekiama šio tikslo, turi būti proporcingos ir būtinos. Ši formuluotė 
atspindi direktyvos formuluotę, todėl manyta, kad tai – teisingas direktyvos perkėlimas į 
nacionalinę teisę. Atskirais atvejais šiuos bendrus principus turi taikyti nacionaliniai teismai.

Peticijos pateikėjui leidžiama dirbti gydytoju pagal sutartis su pacientais, tačiau buvo 
panaikintas jo leidimas dirbti registruotu gydytoju privalomojo sveikatos draudimo 
(Vertragsarzt) sistemoje. Šio apribojimo proporcingumo ir teisėtumo klausimas jau iškeltas 
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aukščiausios instancijos nacionaliniame teisme – Bundesverfassungsgericht (BVerfG) –
1998 m. BVerfG nusprendė (nuoroda – BvR 2198/93), jog tam, kad gydytojai turėtų visas 
galimybes atlikti savo pareigas, šie apribojimai yra pateisinami. Vėliau priimtame Vokietijos 
antrosios instancijos teismo sprendime buvo iškeltas tas pats klausimas. 2006 m. spalio 23 d. 
sprendime Teismas (Landessozialgericht Baden-Württemberg, nuoroda – L 5 KA 4343/06) 
nusprendė, kad šiuo apribojamu siekiama teisėto tikslo, t. y. bendro įregistruotų gydytojų 
skaičiaus ribojimu siekiama užtikrinti privalomojo sveikatos draudimo sistemos finansinį 
stabilumą ir būtinybę sudaryti sąlygas, kad į sistemą patektų pakankamai jaunų gydytojų. 
Teismo manymu, šis apribojimas gydytojams atitinka Direktyvos 2000/78/EB nuostatas.

Be to, Europos lygmeniu buvo iškeltas klausimas, ar Ispanijoje galiojančiose kolektyvinėse 
sutartyse numatytas privalomas darbo sutarties nutraukimas, kai asmeniui sukanka 65 metai, 
atitinka ES nuostatas, susijusias su diskriminacija dėl amžiaus. Europos Teisingumo Teismas 
nusprendė (2007 m. spalio 16 d. sprendimas byloje Pallacios de la Villa, C-411/05), kad 
tokias nuostatas pateisino teisėtas tikslas (darbo rinkos politika).

Todėl atsižvelgdama į peticijos pateikėjo pateiktą informaciją ir pirmiau nurodytą teismo 
praktiką Komisija neturi pagrindo prieiti prie išvados, kad Vokietija pažeidė Bendrijos teisę. 
Taigi, atsižvelgdama į tai, kad Komisija neturi kompetencijos nagrinėti individualius skundus, 
ji gali tik pasiūlyti peticijos pateikėjui pateikti savo skundą kompetentingiems nacionaliniams 
teismams.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Kaip nurodyta ankstesniuose pranešimuose dėl šios peticijos, Komisija neturi pagrindo 
prieiti prie išvados, kad Vokietija pažeidė Bendrijos teisę.

2009 m. balandžio 15 d. naujai pateiktoje informacijoje peticijos pateikėjas nurodo, kad 
byloje C-341/08 (prašymas ETT priimti prejudicinį sprendimą byloje Petersen) Komisija 
prieina prie skirtingos išvados. Jis tvirtina, kad stomatologams nustatyta 68 metų amžiaus riba 
Vokietijoje pagal sutartį teikiantiems privalomojo sveikatos draudimo apmokamas 
stomatologo paslaugas nebuvo pagrįsta. Vis dėlto, atlikusi išsamų teisinės ir faktinės gydytojų 
ir stomatologų padėties palyginimą, Komisija vis tiek prieina prie išvados, kad byloje 
C-341/08 nagrinėjamas atvejis skiriasi nuo peticijos pateikėjo atvejo.

Iš tiesų byloje C-341/08 kalbama apie atvejį, kai Vokietijos stomatologas pateikė skundą dėl 
to, kad jo leidimas pagal sutartį teikti privalomojo sveikatos draudimo apmokamas 
stomatologo paslaugas baigė galioti, kai jam sukako 68 metai. Didžiausią 68 metų amžiaus 
riba nustatyta 1992 m. gruodžio 21 d. Įstatyme dėl privalomojo sveikatos draudimo sistemos 
apsaugos ir struktūrinio tobulinimo (GSG, 1993, Gesetz zur Sicherung und 
Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung) ir ji buvo taikoma ir 
stomatologams, ir gydytojams. Oficialiame šio įstatymo pagrindime paaiškinama, kad į 
draudimo kasų gydytojų (stomatologų) sąrašą įrašytų gydytojų ir stomatologų padaugėjimas 
yra svarbi pernelyg didelio privalomojo sveikatos draudimo sistemos išlaidų padidėjimo 
priežastis. Atsižvelgiant į tai, kad į draudimo kasų gydytojų sąrašą įrašytų gydytojų nuolat 
daugėja, atrodė, kad tikslinga riboti į draudimo kasų gydytojų sąrašą įrašytų gydytojų skaičių. 
Įstatymų leidėjo nuomone, pasiūlos perteklius neturėtų būti reguliuojamas tik leidimų 
išdavimo apribojimais jaunosios gydytojų (stomatologų) kartos sąskaita. Siekiant šio tikslo 
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taip pat atrodė būtina nustatyti privalomąją amžiaus ribą į draudimo kasų gydytojų 
(stomatologų) sąrašą įrašytiems gydytojams (stomatologams). Vis dėlto 2006 m. įstatymų 
leidėjas atšaukė visas taisykles, ribojančias leidimų išdavimą į draudimo kasų stomatologų 
sąrašą įrašytiems stomatologams (Gesetz zur Aenderung des Vertragsarztrechts und anderer 
Gesetze (2006 m. gruodžio 22 d. įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamos taisyklės, 
reglamentuojančios į draudimo kasų gydytojų sąrašą įrašytų gydytojų veiklą, ir kiti įstatymai). 
Tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios nagrinėdama šį atvejį Komisija priėjo prie išvados, 
kad amžiaus apribojimo pagrindimas į draudimo kasų stomatologų sąrašą įrašytiems 
stomatologams nebetaikomas.

Vis dėlto gydytojų padėtis skiriasi, nes nebuvo atšauktos visos leidimų išdavimo apribojimus 
nustatančios taisyklės. Todėl, kaip pirmiau paaiškinta, amžiaus apribojimo pagrindimas 
tebegalioja ir Komisija laikosi ankstesnių savo išvadų dėl šios peticijos.“

7. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Vokietijos teisės aktai, pagal kuriuos gydytojai nuo 68 
metų amžiaus nebegali teikti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų 
paslaugų, prieštarauja Direktyvai 2000/78/EB, nustatančiai vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius pagrindus. Peticijos pateikėjui leidžiama dirbti pagal privačių 
paslaugų sutartis su pacientais, tačiau jo leidimas dirbti registruotu gydytoju privalomojo 
sveikatos draudimo (Vertragsarzt) sistemoje buvo panaikintas.

Direktyva 2000/78/EB perkelta į nacionalinę teisę Vokietijos įstatymu AGG (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz). Remiantis AGG 10 straipsniu, skirtingas požiūris dėl amžiaus 
leistinas tuo atveju, kai jis yra objektyvus ir proporcingas bei pateisinamas teisėtu tikslu. 
Priemonės, kuriomis šio tikslo siekiama, turi būti proporcingos ir būtinos. Ši formuluotė 
atspindi direktyvos formuluotę, todėl manyta, kad tai – teisingas direktyvos perkėlimas į 
nacionalinę teisę.

Kadangi direktyvai perkelti skirtas Vokietijos įstatymas šiuo atžvilgiu dera su pačia direktyva, 
nagrinėjant pavienes bylas reikia remtis nacionalinės teisės aktais. Jeigu, nagrinėjant bylą 
teisme, kyla abejonių dėl ES teisės aiškinimo, teismas turi perduoti bylą ETT.

2010 m. sausio 21 d. naujai pateiktoje informacijoje peticijos pateikėjas, bendrosios praktikos 
gydytojas, remiasi byloje C-341/08 (byla Petersen) ETT priimtu sprendimu, kuriuo, jo 
nuomone, patvirtinamas teiginys, kad Vokietijoje 68 m. amžiaus ir vyresnių gydytojų 
praktikai taikomas apribojimas yra neteisėtas.

Byloje C-341/08 nagrinėjamas Vokietijos stomatologo pateiktas skundas dėl to, kad jo 
leidimas pagal sutartį su ligonių draudimo kasomis teikti odontologijos paslaugas baigė 
galioti, kai jam sukako 68 metai. Privalomojo sveikatos draudimo sistemoje nedalyvaujančių 
stomatologų praktikai amžiaus apribojimas netaikomas, tad pacientai gali kreiptis ir į 
vyresnius kaip 68 m. amžiaus odontologus.
Šis amžiaus apribojimas oficialiai buvo grindžiamas tuo, kad augantis pagal sutartį su ligonių 
draudimo kasomis dirbančių gydytojų ir odontologų skaičius yra svarbus veiksnys, lemiantis 
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pernelyg padidėjusias privalomojo sveikatos draudimo sistemos išlaidas, todėl atrodė tikslinga 
riboti pagal sutartis su ligonių draudimo kasomis dirbančių gydytojų skaičių. Įstatymų leidėjo 
nuomone, pasiūlos perteklius neturėtų būti reguliuojamas tik leidimų išdavimo apribojimais 
jaunosios gydytojų (odontologų) kartos sąskaita.

ETT priėjo prie išvados, kad jei įstatymas grindžiamas siekiu apsaugoti pacientų sveikatą, 
rūpinantis gydytojų ir odontologų kompetencija, tai taikyti amžiaus apribojimą – ne visai 
nuoseklu, nes gydytojams leidžiama toliau dirbti privačiai, pagal sutartis su pačiais pacientais. 
Jei įstatymas vis dėlto grindžiamas finansiniais sumetimais, tai jo tikslą galima laikyti 
nuosekliu. ETT taip pat išreiškė požiūrį, kad „valstybės narės valdžios institucijos, ko gero, 
pagrįstai mano, jog vyresniems specialistams taikomas amžiaus apribojimas, skatinantis juos 
trauktis iš darbo rinkos, gali padėti didinti jaunesnių gydytojų užimtumą.“ ETT nuomone, 
„atsižvelgiant į valstybių narių teisę spręsti klausimą savo nuožiūra (<…>), reikia pripažinti, 
kad, susidūrus su padėtimi, kai pernelyg daug stomatologų dirba pagal sutartis su ligonių 
draudimo kasomis, arba įžvelgiant tikimybę, kad tokia padėtis susiklostys, valstybė narė gali 
manyti esant reikalinga nustatyti tokį amžiaus apribojimą, kaip tas, kuris nagrinėjamas 
pagrindinėje byloje, siekiant suteikti jauniems specialistams daugiau galimybių įsidarbinti“.
ETT patvirtino, kad nacionalinis teismas turi pats nuspręsti, kurio tikslo siekta priimant 
nacionalinį įstatymą ir ar jis suderinamas su ES direktyva. 

Nagrinėjant bylą Petersen, nacionalinis teismas turėjo pats nustatyti ginčijamo įstatymo tikslą, 
vadinasi, tokią pačią išvadą reikėtų taikyti ir peticijos pateikėjo atvejui. Nacionalinis teismas 
turi išnagrinėti, ar pagal nacionalinį įstatymą taikoma priemonė atitinka anksčiau išdėstytas 
teisines prielaidas. Taigi peticijos pateikėjas turi siekti, kad jo teisės būtų juridiškai ginamos 
taikant nacionalinių įstatymų nuostatas.“


