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Dotyczy: Petycji 0026/2005, którą złożył Gunther Ettrich (Niemcy) w sprawie 
pozbawienia go prawa wykonywania zawodu ze względu na wiek

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest lekarzem chorób wewnętrznych od 1973 r. Jego zezwolenie na 
wykonywanie zawodu zostało uchylone w 2003 r., zgodnie z ustawą obowiązującą od 1999 r. 
Ustawa ta stanowi, że zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza w Niemczech wygasa 
w kwartale, w którym lekarz kończy 68 lat. Składający petycję uważa, że dyskryminacja ze 
względu na wiek jest niedopuszczalna. Nie tylko narusza ona postanowienia europejskiej 
konwencji praw człowieka, ale również pozostaje w sprzeczności z dyrektywą 2000/78/WE 
ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 maja 2005 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 września 2005 r.

Lekarz składający petycję zwraca uwagę, że niemieckie prawo zobowiązujące lekarzy do 
odejścia na emeryturę w wieku 68 lat stoi w sprzeczności z europejską konwencją praw 
człowieka i dyrektywą 2000/78/WE. Dr Ettrich złożył już w tej sprawie skargę do Komisji 
Europejskiej. 

Komisja Europejska nie jest uprawniona do wypowiadania się na temat domniemanego 
naruszenia postanowień europejskiej konwencji praw człowieka, ponieważ jest to instrument 
Rady Europy a nie Unii Europejskiej.
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Dyrektywa 2000/78/WE zakazuje dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia, wykonywanego 
zawodu i szkolenia zawodowego, ze względu na wyznawaną religię, przekonania, wiek, 
niepełnosprawność lub orientację seksualną. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do 
nadania mocy prawom zagwarantowanym dyrektywą do dnia 2 grudnia 2003 r. Państwa 
członkowskie mogły jednak skorzystać z dodatkowego czasu (do 3 lat), aby transponować do 
prawa krajowego przepisy dyrektywy dotyczące dyskryminacji ze względu na wiek 
i niepełnosprawność. W listopadzie 2003 r. Niemcy powiadomiły Komisję Europejską o tym, 
iż mają zamiar wykorzystać dodatkowy trzyletni okres w celu transponowania do prawa 
krajowego przepisów dyrektywy w kwestii dyskryminacji ze względu na wiek. W efekcie 
Niemcy nie są zobowiązane do transponowania przepisów dotyczących dyskryminacji ze 
względu na wiek do prawa krajowego do dnia 2 grudnia 2006 r. Zgłosiły one projekt legislacji 
związanej częściowo z dyskryminacją ze względu na wiek, będącej obecnie przedmiotem 
dyskusji w niemieckim parlamencie.

Art. 6 dyrektywy zezwala państwom członkowskim na stanowienie, że w pewnych 
okolicznościach różnica w traktowaniu ze względu na wiek nie stanowi dyskryminacji, pod 
warunkiem że daje się ona obiektywnie usprawiedliwić przez uzasadniony cel, taki jak 
polityka zatrudnienia, a środki prowadzące do osiągnięcia tego celu są proporcjonalne 
i niezbędne. Czy traktowanie, na które skarży się składający petycję byłoby równoznaczne 
z niedozwoloną dyskryminacją ze względu na wiek, czy też usprawiedliwiałby je kontekst 
krajowy, ocenić musiałyby sądy krajowe, po uprzednim transponowaniu przepisów 
dyrektywy do niemieckiego prawa.

Na tym etapie Komisja nie może interweniować w sprawie składającego petycję.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 23 marca 2007 r.

Dodatkowe informacje przedstawione przez składającego petycję nie ujawniają nowych 
faktów ani zdarzeń, Komisja nie widzi zatem powodu, aby zmieniać poprzedni wniosek.

Jedyna nowa informacja, jaką może podać Komisja, to fakt wejścia w życie w dniu 
18 sierpnia 2006 r. przepisu stanowiącego transpozycję do prawa niemieckiego dyrektywy 
2000/78/WE.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję utrzymuje, iż niemieckie prawo zobowiązuje lekarzy do przejścia na 
emeryturę w wieku 68 lat, co jest niezgodne z europejską konwencją praw człowieka oraz 
przepisami dyrektywy 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. 

Jak podkreślono w komunikacie Komisji z lipca 2005 r. dotyczącym przedmiotowej petycji, 
Komisja Europejska nie jest uprawniona do stwierdzenia, czy nastąpiło naruszenie 
postanowień europejskiej konwencji praw człowieka, ponieważ jest to instrument Rady 
Europy, a nie Unii Europejskiej.

Dyrektywa 2000/78/WE została transponowana do prawa krajowego w formie niemieckiej 
ogólnej ustawy o niedyskryminacji (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Zgodnie z art. 10 
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przedmiotowej ustawy różne traktowanie ze względu na wiek jest dozwolone tylko wtedy, 
gdy takie traktowanie jest obiektywne i proporcjonalne oraz jest uzasadnione słusznym celem. 
Środek wykorzystywany do osiągnięcia tego celu musi być proporcjonalny i niezbędny. To 
brzmienie odzwierciedla brzmienie przepisu dyrektywy, dlatego uznano, że jest to 
prawidłowa transpozycja dyrektywy. Do krajowych sądów należy zastosowanie ogólnych 
zasad w indywidualnych sprawach.

Składający petycję może pracować z pacjentami jako lekarz w ramach prywatnej praktyki, ale 
jego pozwolenie na pracę jako zarejestrowanego lekarza w państwowych ośrodkach opieki 
medycznej (Vertragsarzt) zostało wycofane. Kwestia tego, czy to ograniczenie jest 
proporcjonalne i uzasadnione, została poruszona już w 1998 r. przed krajowym sądem 
najwyższym Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Sąd uznał (numer referencyjny BvR 
2198/93), iż aby zagwarantować, że lekarze są w pełni zdolni do wykonywania swoich 
obowiązków, te ograniczenia są uzasadnione. W najnowszym wyroku niemieckiego sądu 
drugiej instancji poruszono tę samą kwestię. W wyroku z dnia 23 października 2006 r. sąd 
(Landessozialgericht Baden-Württemberg, numer referencyjny L 5 KA 4343/06) podtrzymał 
decyzję, iż istnieje uzasadniony cel tego ograniczenia, a mianowicie ograniczenie całkowitej 
liczby zarejestrowanych lekarzy w celu zapewnienia stabilności finansowej systemu 
zabezpieczenia, a z drugiej strony pozwolenia młodym lekarzom wejść do tego systemu. 
Zdaniem sądu ograniczenie dotyczące lekarzy jest zgodne z przepisami dyrektywy 
2000/78/WE.

Ponadto na szczeblu europejskim zbadano, czy obowiązkowe rozwiązanie umowy o pracę 
w wieku 65 lat za pośrednictwem porozumień zbiorowych w Hiszpanii jest zgodne 
z przepisami UE dotyczącymi dyskryminacji ze względu na wiek. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości stwierdził (sprawa Pallacios de la Villa, wyrok z dnia 16 października 
2007 r., C-41105), iż przepisy te uzasadnia słuszny cel (polityki dotyczące rynku pracy).

Dlatego w świetle informacji przekazanych przez składającego petycję oraz wyżej 
wspomnianego orzecznictwa, Komisja nie ma przesłanek, aby stwierdzić naruszenie prawa 
wspólnotowego przez Niemcy. W rezultacie, ponieważ Komisja nie jest uprawniona do 
podejmowania działań w indywidualnych sprawach, może jedynie zasugerować składającemu 
petycję skierowanie jego sprawy do właściwych sądów krajowych. 

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Jak oświadczono w poprzednich komunikatach dotyczących tej petycji, Komisja Europejska 
nie ma powodu sądzić, że doszło do złamania prawa Wspólnoty przez Niemcy. 

W nowym piśmie z dnia 15 kwietnia 2009 r. składający petycję twierdzi, że w sprawie 
C-341/08 (wniosek o wydanie orzeczenia przez ETS w trybie prejudycjalnym w sprawie 
Petersen) Komisja Europejska dochodzi do innego wniosku. Twierdzi on, że granica wieku 
równa 68 lat, powyżej której niemieccy dentyści nie mogą świadczyć usług dentystycznych, 
nie była uzasadniona. Jednak po wnikliwym porównaniu sytuacji prawnej i faktycznej lekarzy 
i dentystów Komisja Europejska ponownie dochodzi do wniosku, że sprawa C-341/08 różni 
się od sprawy składającego petycję. 
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Istotnie, sprawa C-341/08 dotyczy przypadku niemieckiego dentysty, który zgłosił skargę 
w związku z tym, że jego koncesja na świadczenie usług z zakresu opieki dentystycznej 
w ramach ubezpieczenia wygasła, gdy ukończył 68 lat. Górny limit wieku równy 68 lat został 
wprowadzony przez „Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen 
Krankenversicherung” (ustawa o zapewnieniu i strukturalnym udoskonaleniu ustawowego 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych – GSG 1993) z dnia 21 grudnia 1992 r. i dotyczył zarówno 
dentystów, jak i lekarzy. Oficjalne uzasadnienie tej ustawy wyjaśnia, że wzrost liczby lekarzy 
i dentystów świadczących usługi w ramach ubezpieczenia stanowi ważną przyczynę 
nadmiernego wzrostu wydatków w ustawowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych. 
W związku z nieustannie rosnącą liczbą lekarzy świadczących usługi w ramach ubezpieczenia 
zaszła najwidoczniej potrzeba ograniczenia ich liczebności. Według legislatora liczby lekarzy 
nie należy ograniczać jedynie za pośrednictwem restrykcji dotyczących koncesji, kosztem 
młodego pokolenia lekarzy/dentystów. Dlatego wprowadzenie obowiązkowego limitu 
wiekowego dla lekarzy/dentystów świadczących usługi w ramach ubezpieczenia również 
wydawało się potrzebne. Jednak w 2006 r. legislatura wycofała w całości przepisy 
ograniczające możliwość uzyskania koncesji przez dentystów świadczących usługi w ramach 
ubezpieczenia (Gesetz zur Aenderung des Vertragsarztrechts und anderer Gesetze – ustawa 
z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca przepisy dotyczące lekarzy świadczących usługi 
w ramach ubezpieczenia i inne ustawy). Jest to główny powód, dla którego podczas analizy 
tej sprawy Komisja Europejska doszła do wniosku, że uzasadnienie wprowadzenia limitu 
wiekowego nie obowiązuje już w przypadku dentystów świadczących usługi w ramach 
ubezpieczenia.

Jednak sytuacja wygląda inaczej w przypadku lekarzy, gdyż przepisy ograniczające 
możliwość posiadania koncesji nie zostały wycofane w całości. Zatem uzasadnienie limitów 
wiekowych zgodnie z powyższym wyjaśnieniem nadal obowiązuje i Komisja Europejska 
utrzymuje swój wcześniejszy wniosek wyciągnięty w związku z tą petycją.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składający petycję skarży się, że niemieckie prawo, zgodnie z którym niemieccy lekarze po 
ukończeniu 68. roku życia nie mogą już pracować w państwowych ośrodkach opieki 
medycznej, jest sprzeczne z dyrektywą 2000/78/WE ustanawiającą ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Składający petycję może pracować 
z pacjentami jako lekarz w ramach prywatnej praktyki, ale jego pozwolenie na pracę jako 
zarejestrowanego lekarza w państwowych ośrodkach opieki medycznej (Vertragsarzt) zostało 
wycofane

Dyrektywa 2000/78/WE została przeniesiona na grunt prawa krajowego niemiecką ustawą 
AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Zgodnie z art. 10 AGG różne traktowanie ze 
względu na wiek jest dozwolone wówczas, gdy takie traktowanie jest obiektywne 
i proporcjonalne oraz jest uzasadnione słusznym celem. Środki wykorzystywane do 
osiągnięcia tego celu muszą być proporcjonalne i niezbędne. To brzmienie odzwierciedla 
brzmienie przepisu dyrektywy, dlatego uznano, że jest to prawidłowa transpozycja 
dyrektywy. 

Ponieważ niemiecka ustawa przenosząca przedmiotową dyrektywę na grunt prawa krajowego 
jest w tym punkcie zgodna z dyrektywą, sprawy indywidualne należy rozstrzygać, stosując 
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prawodawstwo krajowe. W przypadkach niepewności co do interpretowania przez sąd prawa 
UE, sąd ten musi wnieść sprawę do ETS. 

W nowym piśmie z dnia 21 stycznia 2010 r. składający petycję, lekarz internista, odnosi się 
do wyroku ETS w sprawie C-341/08 (sprawa Petersen), który, w jego opinii, wspiera 
twierdzenie, iż niemieckie ograniczenie możliwości wykonywania zawodu przez lekarzy 
powyżej 68. roku życia jest niezgodne z prawem.

Sprawa C-341/08 dotyczy niemieckiej dentystki, która poskarżyła się na fakt, że po 
ukończeniu 68. roku życia odmówiono jej dopuszczenia do wykonywania zawodu dentysty 
ubezpieczenia zdrowotnego. Poza ustawowym systemem ubezpieczenia zdrowotnego
dentyści mogą wykonywać zawód w każdym wieku, a zatem pacjentów mogą leczyć dentyści 
mający więcej niż 68 lat.

Oficjalne uzasadnienie dla ograniczenia wiekowego mówi, iż zwiększenie liczby lekarzy 
i dentystów ubezpieczenia zdrowotnego stanowi istotną przyczynę nadmiernego przyrostu 
wydatków w ramach ustawowego systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Wydaje się, że 
istnieje konieczność ograniczenia liczby lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. W opinii 
ustawodawcy nadwyżka nie może zostać zmniejszona jedynie poprzez ograniczenia 
w dopuszczaniu i w związku z tym z niekorzystnym skutkiem dla młodego pokolenia 
lekarzy/dentystów.

ETS doszedł do wniosku, że jeżeli prawo to bazuje na zamiarze ochrony zdrowia pacjentów, 
w kontekście kompetencji lekarzy i dentystów, środek ten jest niespójny, ponieważ lekarze 
mogą nadal leczyć prywatnych pacjentów w oparciu o umowy prywatne. Jeżeli jednak prawo 
to bazuje na przesłankach finansowych, jego cel można uznać za spójny. ETS stwierdził też, 
że „nie wydaje się nieracjonalne, aby władze państwa członkowskiego uznały, że 
zastosowanie granicy wieku, prowadzące do wyjścia z rynku pracy najstarszych lekarzy, 
mogło pozwolić na wspieranie zatrudnienia młodszych lekarzy”. ETS orzekł, że „biorąc pod 
uwagę (…) zakres uznania, z jakiego korzystają państwa członkowskie, należy uznać, że 
w obliczu sytuacji, w której istnieje nadwyżka lekarzy dentystów ubezpieczenia zdrowotnego 
lub utajonego zagrożenia wynikającego z takiej sytuacji, państwo członkowskie może uznać za 
konieczne nałożenie granicy wieku, takiej jak będąca przedmiotem sporu w postępowaniu 
przed sądem krajowym, aby wspierać dostęp do zatrudnienia młodszych lekarzy dentystów”.
ETS potwierdził, że to do sądu krajowego należy przeanalizowanie, jaki cel został 
zrealizowany przez prawo krajowe i czy jest on zgodny z unijną dyrektywą. 

W sprawie Petersen to do sądu krajowego należało ustalenie, w ramach procesu sądowego,
celu realizowanego przez prawodawstwo niemieckie i ten sam wniosek odnosi się do 
przypadku składającego petycję. To do sądu krajowego należy zbadanie, czy środek 
zastosowany na mocy prawa krajowego jest zgodny ze wspomnianym wyżej orzecznictwem. 
A zatem składający petycję musi dochodzić sprawiedliwości w oparciu o przepisy krajowe.


