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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1023/2011 dėl galimos diskriminacijos dėl amžiaus, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis B. R.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas dalyvavo konkurse docento pareigoms Diuseldorfo (Vokietija) aukštojoje 
mokykloje eiti. Dėl savo žinių ir patirties, kurių pabrėžtinai reikalavo aukštoji mokykla, jis 
buvo įvertintas kaip geriausias kandidatas. Likus keturioms savaitėms iki paskyrimo jam buvo 
pranešta, kad jis netinka šioms pareigoms eiti, nes yra vyresnis nei 45 metų. Remiantis 
Vokietijos Federacinės Respublikos Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje galiojančiais teisės 
aktais, docentai negali būti skiriami valstybės tarnautojais, jeigu yra vyresni nei 45 metų. Tuo 
metu buvo praėjusios tik kelios savaitės po to, kai jam sukako 45 metai. Taip pat peticijos 
pateikėjas galėjo būti paskirtas eiti pareigas, kurioms nepriskirtas valstybės tarnautojo 
statusas. Vis dėlto jis norėjo būti įdarbintas kaip tarnautojas, nes tai turi tam tikrų pranašumų. 
Peticijos pateikėjas teiraujasi, kaip šios aplinkybės suderinamos su valdžios siekiu suteikti 
vyresnio amžiaus asmenims galimybių darbo rinkoje. Peticijos pateikėjas mano, kad tai 
nelygybė ir diskriminacija dėl amžiaus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„ES lygmeniu užimtumo ir profesinėje srityje Direktyva 2000/78/EB draudžiama 
diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.
Tačiau pagal šią direktyvą skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija, jei pagal 
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nacionalinę teisę tokį požiūrį nešališkai ir pagrįstai pateisina teisėtas tikslas ir šio tikslo 
siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis (direktyvos 6 straipsnio 1 dalis). Pavyzdžiui, 
direktyvos 6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodoma, kad toks leidžiamas skirtingas požiūris 
gali apimti maksimalaus įdarbinimo amžiaus nustatymą, paremtą <...> su poreikiu nustatyti 
atitinkamą išdirbtą laikotarpį iki išėjimo į pensiją.
Į savo nacionalinę teisę Vokietija perkėlė šią direktyvą 2006 m. Bendruoju įstatymu dėl 
vienodo požiūrio (vok. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), kurio vykdymą stebi 
Komisija. Todėl Komisija padarė išvadą, kad šiuo įstatymu direktyva yra tinkamai ir visiškai 
perkelta.

Tinkamai ir visiškai perkėlus direktyvą visi kiti teisiniai su amžiaus apribojimais susiję 
klausimai, kurių kyla šalyje, turi būti nagrinėjami pagal nacionalinę teisę.

Atitinkamas Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje galiojantis įstatymas, kuriuo nustatomi tam 
tikri amžiaus apribojimai, taikomi įdarbinant pareigūnus, nacionaliniuose teismuose buvo du 
kartus užginčytas. Todėl, atsižvelgus į 2009 m. vasario 19 d. Federalinio administracinio 
teismo sprendimą (C-18/07), Šiaurės Reino-Vestfalijoje 30 metų amžiaus riba, nustatyta 
įdarbinant pareigūnus, buvo pakeista į 40 metų amžiaus ribą. Ši amžiaus riba Federaliniame 
administraciniame teisme taip pat buvo užginčyta, tačiau nesėkmingai (2011 m. sausio 24 d. 
sprendimas, 2B2/11). Teismas padarė išvadą, kad tokia amžiaus riba yra pagrįsta siekiant 
užtikrinti proporcingą likusių aktyvios tarnybos metų ir teisės į pensiją santykį. Atrodo, kad 
tokia teismo praktika atitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką. Kaip ir pirmąjį 
kartą byloje Pallacios de la Villa (C-411/05), Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nuolat 
pabrėžia, kad nustatydamos savo nacionalinės darbo rinkos tikslus valstybės narės iš esmės 
turi didelę veiksmų laisvę.

Išvados

Kadangi direktyva į Vokietijos nacionalinę teisę buvo perkelta tinkamai ir visiškai, peticijos 
pateikėjui reikėtų ginčyti atitinkamą Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje galiojantį įstatymą 
pagal nacionalinės teisės procedūras. Tačiau, remiantis Komisijos atliktu teisiniu vertinimu, 
valstybės tarnautojai, įdarbinami taikant šią ginčijamą amžiaus ribą, nėra diskriminuojami dėl 
amžiaus.“


