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Temats: Lūgumraksts Nr. 0026/2005, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Gunther 
Ettrich, par darba atļaujas anulēšanu vecuma dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Kopš 1973. gada lūgumraksta iesniedzējs strādā par iekšķīgo slimību ārstu. Atļauju strādāt 
anulēja 2003. gadā saskaņā ar likumu, kas stājās spēkā 1999. gadā. Šis likums paredz, ka 
atļauja strādāt par reģistrētu ārstu Vācijā beidzas tajā gada ceturksnī, kurā viņš sasniedz 
68 gadu vecumu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir nepieļaujama diskriminācija 
vecuma dēļ un ne tikai pārkāpj Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju 
(ECTK), bet arī ir pretrunā ar Direktīvu Nr. 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei nodarbinātības un profesijas jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 12. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2005. gada 16. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Vācijas tiesību akti, kas liek ārstiem doties pensijā 
68 gadu vecumā, ir pretrunā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Direktīvu 
Nr. 2000/78/EK. Ārsts G. Ettricht jau ir sūdzējies par šo pašu jautājumu Eiropas Komisijai.

Eiropas Komisija nav kompetenta komentēt iespējamos pārkāpumus attiecībā uz Eiropas 
Cilvēktiesību konvenciju, jo tas ir Eiropas Padomes, nevis Eiropas Savienības instruments.

Direktīva Nr. 2000/78/EK aizliedz diskrimināciju reliģijas, uzskatu, vecuma, invaliditātes un 
seksuālās orientācijas dēļ nodarbinātības, profesiju un profesionālās izglītības jomā. 
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Dalībvalstīm bija pienākums īstenot tiesības, ko garantē 2003. gada 2. decembra direktīva. 
Tomēr dalībvalstis varēja izmantot papildu laiku (līdz trim gadiem), lai valsts tiesību aktos 
transponētu direktīvas noteikumus par diskrimināciju vecuma un invaliditātes dēļ. Vācija 
2003. gada novembrī paziņoja Eiropas Komisijai, ka tā plāno izmantot papildu trīs gadus, lai 
transponētu direktīvas noteikumus par diskrimināciju vecuma dēļ. Tādējādi Vācijai nav 
jātransponē noteikumi par diskrimināciju vecuma dēļ līdz 2006. gada 2. decembrim. Vācija ir 
publicējusi tiesību aktu projektu daļēji arī par diskrimināciju vecuma dēļ, ko pašreiz apspriež 
Vācijas parlamentā.

Direktīvas 6. pants ļauj dalībvalstīm noteikt, ka zināmos apstākļos dažāda attieksme vecuma 
dēļ nav diskriminējoša, kamēr to objektīvi attaisno likumīgs mērķis, piemēram, 
nodarbinātības politika, un šī mērķa sasniegšanas līdzekļi ir samērīgi un nepieciešami. Valsts 
tiesām ir jāvērtē, vai attieksme, par ko sūdzas lūgumraksta iesniedzējs, veicina nelikumīgu 
diskrimināciju vecuma dēļ, vai arī to varētu uzskatīt par attaisnojamu valsts mērogā, kad 
direktīva ir transponēta Vācijas tiesību aktos.

Šajā posmā Komisija nevar iejaukties lūgumraksta iesniedzēja vārdā.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā

„Lūgumraksta iesniedzēja papildu sniegtā informācija neatklāj jaunus faktus vai notikumus, 
tādēļ Komisijai nav iemesla mainīt savu iepriekšējo secinājumu.

Vienīgā jaunā Komisijas informācija ir tāda, ka tiesību akti, ar ko transponē Direktīvu 
Nr. 2000/78/EK, Vācijā stājās spēkā 2006. gada 18. augustā.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Vācijas tiesību akti, kas liek ārstiem doties pensijā 
68 gadu vecumā, ir pretrunā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Direktīvu 2000/78/EK, ar 
ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei nodarbinātības un profesijas jomā. 

Kā tika uzsvērts Komisijas 2005. gada jūlija paziņojumā par šo lūgumrakstu, Eiropas 
Komisijas kompetencē neietilpst komentāru izteikšana par Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, 
jo tā ir Eiropas Padomes, nevis Eiropas Savienības izdots dokuments.

Direktīva 2000/78/EK tika transponēta nacionālajā likumdošanā ar Vācijas Likumu par 
vienlīdzīgu attieksmi (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz jeb AGG). Saskaņā ar šī likuma 
10. pantu atšķirīga attieksme vecuma dēļ ir pieļaujama gadījumos, kad šāda attieksme ir 
objektīva un samērīga, un pamatota ar leģitīmu mērķi. Šī mērķa sasniegšanas paņēmieniem 
jābūt samērīgiem un nepieciešamiem. Šis formulējums atkārto direktīvas formulējumu, tādēļ 
tas tika uzskatīts par pareizu direktīvas transpozīciju. Valsts iestāžu ziņā ir piemērot šos 
vispārīgos principus konkrētiem gadījumiem.

Lūgumraksta iesniedzējs drīkst strādāt par ārstu uz privātu līgumu pamata ar pacientiem, bet 
atļauja strādāt par likumā paredzētās veselības apdrošināšanas sistēmas ietvaros reģistrētu 
ārstu (Vertragsarzt) viņam ir anulēta. Jautājums par to, vai šāds ierobežojums ir samērīgs un 
leģitīms, tika izvirzīts jau 1998. gadā, skatot to Vācijas Federālajā konstitucionālajā tiesā 
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(Bundesverfassungsgericht jeb BVerfG). Šī tiesa atzina (identifikācijas Nr. BvR 2198/93), ka, 
ņemot vērā mērķi nodrošināt, lai ārsti spētu pilnvērtīgi veikt savus darba pienākumus, šie 
ierobežojumi ir pamatoti. Nesenākā laikā šis jautājums tika aktualizēts arī kādas Vācijas otrās 
instances tiesas spriedumā. Šī tiesa (Bādenes-Virtembergas sociālā tiesa (Landessozialgericht 
Baden-Württemberg), identifikācijas Nr. L 5 KA 4343/06) atzina, ka šādam ierobežojumam ir 
leģitīms mērķis, proti, reģistrēto ārstu kopskaita ierobežošana, lai nodrošinātu likumā 
paredzētās veselības apdrošināšanas sistēmas finansiālo stabilitāti, kā arī, no otras puses, lai 
sistēmā ļautu sākt darbu pietiekamam skaitam jauno ārstu. Tiesas skatījumā šis ierobežojums 
attiecībā uz ārstiem saskan ar Direktīvas 2000/78/EK noteikumiem.

Ir skatīts — ES līmenī — arī jautājums par to, vai Spānijā slēgto darba koplīgumu nosacījums 
par obligātu darba līguma izbeigšanu, darbiniekam sasniedzot 65 gadu vecumu, atbilst ES 
noteikumam par diskrimināciju vecuma dēļ. Eiropas Tiesa atzina (2007. gada 16. oktobra 
spriedums lietā Pallacios de la Villa, Nr. C-41105), ka šos līguma noteikumus attaisno 
leģitīms mērķis (darba tirgus politika).

Tādēļ, balstoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, kā arī minēto tiesu praksi, 
Komisijai nav nekāda pamata secināt, ka Vācija ir pārkāpusi Kopienas tiesību aktus. Līdz ar 
to, tā kā individuālu prasību izskatīšana nav Komisijas kompetencē, Komisija var tikai ieteikt 
lūgumraksta iesniedzējam iesniegt savu prasību savas valsts kompetentajās tiesās.”

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Kā apgalvots iepriekšējā paziņojumā par šo lūgumrakstu, Komisijai nav iemesla secināt, ka 
ir noticis Kopienas tiesību aktu pārkāpums no Vācijas puses. 

Jaunajā informācijā, ko lūgumraksta iesniedzējs iesniedzis 2009. gada 15. aprīlī, minēts, ka 
lietā C-341/08 (lūgums sniegt EKT prejudiciālu nolēmumu Petersen lietā) Komisija nonāk pie 
atšķirīga secinājuma. Viņš iebilst, ka vecuma ierobežojums 68 gadi Vācijas zobārstiem, lai 
sniegtu sociālās apdrošināšanas iestāžu apstiprinātu zobārstniecības aprūpi, nebija pamatots. 
Tomēr, veicot rūpīgu tiesiskās un faktiskās situācijas salīdzinājumu attiecībā uz ārstiem un 
zobārstiem, Komisija vēlreiz secina, ka lieta C-341/08 atšķiras no lūgumraksta iesniedzēja 
lietas.

Patiešām, lieta C-341/08 attiecas uz Vācijas zobārstes lietu, kura iebilst pret to, ka viņas 
piekļuve sociālās apdrošināšanas iestāžu apstiprinātas zobārstniecības aprūpes sniegšanai 
beidzās pēc tam, kad zobārste sasniedza 68 gadu vecumu. Maksimālo vecuma ierobežojumu 
68 gadi ieviesa ar 1992. gada 21. decembra „Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung 
der gesetzlichen Krankenversicherung” (Likums par obligātās veselības apdrošināšanas 
sistēmas nodrošināšanu un strukturālu uzlabošanu — GSG 1993), un tas attiecās gan uz 
zobārstiem, gan ārstiem. Oficiālais pamatojums šim likumam paskaidro, ka sociālās 
apdrošināšanas iestāžu apstiprinātu ārstu un zobārstu skaita pieaugums ir nopietns cēlonis 
pārmērīgam obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas izdevumu pieaugumam. Ņemot vērā 
aizvien pieaugošo sociālās apdrošināšanas iestāžu apstiprinātu ārstu skaitu, radās 
nepieciešamība to ierobežot. Pārprodukciju, pēc likumdevēja domām, nevajadzētu mazināt 
vienīgi ar piekļuves ierobežojumiem uz jaunās paaudzes ārstu/zobārstu rēķina. Tāpēc šķita 
nepieciešama arī obligātā vecuma ierobežojuma ieviešana apdrošināšanas iestāžu 
apstiprinātiem ārstiem/zobārstiem. Tomēr 2006. gadā likumdevēja vara pilnībā atcēla 
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noteikumus, kas ierobežo apdrošināšanas iestāžu apstiprinātu zobārstu piekļuvi (Gesetz zur 
Aenderung des Vertragsarztrechts und anderer Gesetze / 2006. gada 22. decembra likums, ar 
ko groza noteikumus, kas regulē apdrošināšanas iestāžu apstiprinātus ārstus un citi likumi). 
Tas ir galvenais iemesls, kāpēc savā atbildē par minēto lietu Komisija nonāca pie secinājuma, 
ka pamatojums ar vecuma ierobežojumu, vairs nav spēkā attiecībā uz apdrošināšanas iestāžu 
apstiprinātiem zobārstiem.

Tomēr situācija joprojām atšķiras attiecībā uz ārstiem, jo noteikumi, kas ierobežo viņu 
piekļūšanu, nav pilnībā atcelti. Tāpēc pamatojums ar vecuma ierobežojumu, kā paskaidrots 
iepriekš, vairs nav spēkā un Komisija saglabā savu iepriekšējo secinājumu par šo 
lūgumrakstu.”

7. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Vācijas tiesību akti, saskaņā ar kuriem Vācijas ārsti 
nevar strādāt par likumā paredzētās veselības apdrošināšanas sistēmas reģistrētiem ārstiem 
pēc 68 gadu vecuma sasniegšanas, ir pretrunā Direktīvai 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju 
sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju. Lūgumraksta iesniedzējs 
drīkst strādāt par ārstu uz privātu līgumu pamata ar pacientiem, bet atļauja strādāt par likumā 
paredzētās veselības apdrošināšanas sistēmas reģistrētu ārstu (Vertragsarzt) viņam ir anulēta. 

Direktīva 2000/78/EK tika transponēta valsts tiesību aktos ar Vācijas Likumu par vienlīdzīgu 
attieksmi (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz jeb AGG). Saskaņā ar šī likuma 10. pantu 
atšķirīga attieksme vecuma dēļ ir pieļaujama gadījumos, kad šāda attieksme ir objektīva, 
samērīga un pamatota ar leģitīmu mērķi. Šī mērķa sasniegšanas paņēmieniem jābūt 
samērīgiem un nepieciešamiem. Šis formulējums atspoguļo direktīvas mērķi un tādēļ tika 
uzskatīts par pareizu direktīvas transpozīciju. 

Tā kā Vācijas likums, ar ko direktīvu transponē valsts tiesību aktos, šajā sakarībā atbilst 
direktīvai, individuālie gadījumi ir jārisina, piemērojot valsts tiesību normas. Gadījumos, kad 
tiesā iesniegtajā lietā rodas neskaidrības par ES tiesību aktu interpretāciju, tiesai ir jānosūta šī 
lieta EKT. 

Jaunajā informācijā, kas iesniegta 2010. gada 21. janvārī, lūgumraksta iesniedzējs, 
praktizējošs ārsts, norāda uz EKT spriedumu lietā C-341/08 (Petersen lieta), kas, viņaprāt, 
pamato viņa apgalvojumu, ka Vācijas ierobežojums praktizēt ārstiem, kas sasnieguši 68 gadu 
vecumu, ir pretlikumīgs.

Lieta C-341/08 attiecas uz kādu Vācijas zobārstu, kurš iebilda pret to, ka viņa iespējas sniegt 
sociālās apdrošināšanas iestāžu apstiprinātu zobārstniecības aprūpi beidzās pēc tam, kad viņš 
sasniedza 68 gadu vecumu. Ārpus šīs likumā paredzētās veselības aprūpes sistēmas zobārsti 
var praktizēt savā profesijā jebkurā vecumā, un tātad pacientus var ārstēt zobārsti, kas vecāki 
par 68 gadiem.
Oficiālajā pamatojumā attiecībā uz vecuma ierobežojumu minēts, ka sociālās apdrošināšanas 
iestāžu apstiprinātu ārstu un zobārstu skaita pieaugums ir nopietns cēlonis pārmērīgam 
obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas izdevumu pieaugumam, un tāpēc šķietami bija 
nepieciešamība ierobežot sociālās apdrošināšanas iestāžu apstiprinātu ārstu skaitu. 
Pārprodukciju, pēc likumdevēja domām, nevajadzētu ierobežot vienīgi ar darbības 
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ierobežojumiem uz jaunās paaudzes ārstu/ zobārstu rēķina. 

EKT secināja, ka, ja tiesību akts ir pamatots ar mērķi aizsargāt pacientu veselību, tad no ārstu 
un zobārstu kompetences viedokļa šim pasākumam trūkst konsekvences, jo ārstiem ir atļauts 
turpināt praktizēt privāti, pamatojoties uz privātiem līgumiem. Ja tomēr tiesību akts ir 
pamatots uz finanšu apsvērumiem, tad tiesību akta mērķi nevar uzskatīt par konsekventu. 
EKT arī noteica, ka „dalībvalsts iestāžu uzskats, ka vecuma ierobežojuma piemērošana, kā 
rezultātā vecās paaudzes ārsti aiziet no darba tirgus, varētu veicināt jauno ārstu 
nodarbinātību nešķiet nepamatots.” EKT norādīja, ka „ņemot vērā dalībvalstu rīcības brīvību 
(…), jāatzīst, ka, saskaroties ar situāciju, kad ir pārmērīgs sociālās apdrošināšanas iestāžu 
apstiprināts zobārstu skaits vai pastāv risks, ka šāda situācija varētu rasties, dalībvalsts var 
uzskatīt par nepieciešamu noteikt tādu vecuma ierobežojumu kā pamata lietā, lai veicinātu 
jauno zobārstu nodarbinātības iespējas.”
EKT apstiprināja, ka valsts tiesas uzdevums ir analizēt to, kādu mērķi paredzēja valsts tiesību 
akti un vai tie atbilst ES direktīvai. 

Līdzīgi kā Petersen lietā valsts tiesai bija jānosaka Vācijas likumā paredzētais mērķis 
tiesvedībā, tāds pats secinājums attiecināms uz lūgumraksta iesniedzēja lietu. Valsts tiesai ir 
jāanalizē, vai piemērotais pasākums saskaņā ar valsts tiesību aktiem atbilst iepriekš minētajai 
tiesu praksei. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējam jāizmanto tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
saskaņā ar valsts tiesību normām.”


