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Temats: Lūgumraksts Nr. 1023/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais B. R., par 
iespējamo diskrimināciju vecuma dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pieteicās uz skolotāja amata vietu augstākās izglītības iestādē 
Diseldorfā (Vācijā). Viņu uzskatīja par labāko amata kandidātu, ņemot vērā viņa zināšanas un 
pieredzi, ko koledža bija īpaši pieprasījusi. Četras nedēļas pirms viņa stāšanās amatā viņu 
informēja, ka viņš neatbilst amata vietai, jo ir vecāks par 45 gadiem. Saskaņā ar Vācijas 
Ziemeļreinas-Vestfāles federālajā zemē piemērojamiem tiesību aktiem nedrīkst amatā iecelt 
skolotājus kā valsts ierēdņus, ja tie pārsniedz šo vecumu. Attiecīgajā laikā lūgumraksta 
iesniedzējs bija kļuvis 45 gadus vecs pirms dažām nedēļām. No otras puses, lūgumraksta 
iesniedzēju varēja pieņemt par darbinieku bez valsts ierēdņa statusa. Taču viņš vēlējās tikt 
iecelts kā valsts ierēdnis, jo ar to saistīti vairāki ieguvumi. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas 
zināt, kā šī situācija var būt saderīga ar valdības centieniem sniegt vecākiem cilvēkiem iespēju 
darba tirgū. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata šo par nevienlīdzīgas attieksmes gadījumu un 
diskrimināciju vecuma dēļ.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

ES līmenī Direktīvā 2000/78/EK ir aizliegta diskriminācija reliģijas vai uzskatu, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ darba un profesijas jomā. Tomēr saskaņā ar šo direktīvu 
atšķirīga attieksme, kuras pamatā ir vecums, neveido diskrimināciju, ja attiecīgās valsts 
tiesību kontekstā tā ir objektīvi un saprātīgi attaisnota ar likumīgu mērķi un ja šā mērķa 
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sasniegšanas līdzekļi ir atbilstīgi un vajadzīgi (Direktīvas 6. panta 1. punkts). Kā piemērs 
šādai atšķirīgai attieksmei direktīvas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēta maksimālā 
vecuma noteikšana pieņemšanai darbā, pamatojoties uz vajadzību pēc saprātīga darba 
laikposma pirms pensijas.
Vācijā 2006. gadā Komisijas pārraudzībā šī direktīva tika transponēta ar Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz. Tā rezultātā Komisija secināja, ka ar šo likumu direktīva ir 
transponēta pareizi un pilnībā.

Pēc direktīvas pareizas un pilnīgas transponēšanas visi turpmākie juridiskie jautājumi, kas 
rodas valsts kontekstā saistībā ar vecuma ierobežojumiem, jārisina saskaņā ar valsts likumu.

Attiecīgais Ziemeļreinas-Vestfālenes likums, ar ko nosaka konkrētus vecuma ierobežojumus 
ierēdņu pieņemšanai darbā, ir divreiz apstrīdēts tiesās. Tā rezultātā un pēc Federālās 
administratīvās tiesas 2009. gada 19. februāra sprieduma (C-18/07) Ziemeļreinā-Vestfālenē 
vecuma ierobežojums ierēdņu pieņemšanai darbā tika mainīts no 30 gadu vecuma uz 40 gadu 
vecumu. Šo vecuma ierobežojumu atkārtoti apstrīdēja Federālajā administratīvajā tiesā, taču 
bez panākumiem (2011. gada 24. janvāra lēmums, 2B2/11). Tiesa secināja, ka šāds vecuma 
ierobežojums ir pamatots, lai nodrošinātu vienlīdzīgu proporciju starp atlikušajiem aktīva 
dienesta gadiem un tiesībām uz pensiju. Šāda tiesu prakse ir saskaņā ar Eiropas Savienības 
tiesas praksi. Sākot jau ar Pallacios de la Villa (C-411/05) lietu, Eiropas Savienības tiesa 
vienmēr ir uzsvērusi, ka dalībvalstīm principā ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz to valsts 
darba tirgus mērķu noteikšanu.

Secinājumi

Tā kā Vācijā direktīva ir transponēta pareizi un pilnībā, lūgumraksta iesniedzējam būtu 
jāapstrīd attiecīgais Ziemeļreinas-Vestfālenes likums saskaņā ar valsts tiesību aktos noteikto 
kārtību. Tomēr saskaņā ar Komisijas veikto tiesisko novērtējumu apstrīdētais vecuma 
ierobežojums valsts ierēdņu nolīgšanai darbā nerada vecuma diskrimināciju.


