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Przedmiot: Petycja 1023/2011, którą złożył B.R. (Niemcy) w sprawie domniemanej 
dyskryminacji ze względu na wiek

1. Streszczenie petycji

Składający petycję złożył podanie o pracę w charakterze nauczyciela w placówce oświatowej 
(szkole wyższej) w Dusseldorfie (Niemcy). Został on uznany za najlepszego kandydata na to 
stanowisko ze względu na wiedzę i doświadczenie wymagane konkretnie przez tę uczelnię. 
Jednak cztery tygodnie przed uzyskaniem nominacji składającego petycję poinformowano, że 
nie kwalifikuje się na to stanowisko, ponieważ ukończył 45. rok życia. Na mocy prawa 
obowiązującego w niemieckim kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia nie można 
mianować nauczycieli na urzędników służby cywilnej, jeżeli przekroczyli oni ten wiek. 
Składający petycję skończył 45 lat kilka tygodni wcześniej. Z drugiej strony mógł on zostać 
pracownikiem, nie uzyskując statusu urzędnika służby cywilnej. Jednak składający petycję 
chce zostać mianowany na urzędnika służby cywilnej, ponieważ wiążą się z tym pewne 
korzyści. Składający petycję zastanawia się, czy taki stan rzeczy można uznać za zgodny 
z wysiłkami rządu mającymi na celu zapewnienie osobom starszym szans na rynku pracy. 
Uważa on, że jest to przypadek nierównego traktowania i dyskryminacji ze względu na wiek.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Na szczeblu UE na mocy dyrektywy 2000/78/WE zabrania się dyskryminacji ze względu na 
religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie 
zatrudnienia i pracy. Jednak zgodnie z przedmiotową dyrektywą, państwa członkowskie mogą 
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uznać, że różnice w traktowaniu ze względu na wiek nie stanowią dyskryminacji, jeżeli, w 
kontekście prawa krajowego, są obiektywnie i racjonalnie uzasadnione słusznym celem, a 
środki mające służyć jego osiągnięciu są właściwe i konieczne (art. 6 ust. 1 przedmiotowej 
dyrektywy). Jako przykład takich dozwolonych różnic w traktowaniu, w art. 1 ust. 6 lit. c) 
przedmiotowej dyrektywy wspomina się o określeniu górnej granicy przy rekrutacji, która 
wynika z potrzeby racjonalnego okresu zatrudnienia przed przejściem na emeryturę.
Niemcy transponowały przedmiotową dyrektywę w 2006 r. poprzez wydanie ustawy 
„Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz”, której stosowanie monitoruje Komisja. W 
konsekwencji Komisja doszła do wniosku, że ta dyrektywa została właściwie i w pełni 
transponowana za pośrednictwem tego prawa.

Po właściwym i pełnym transponowaniu dyrektywy wszystkie przyszłe wątpliwości natury 
prawnej wynikające z wymagań na szczeblu krajowym dotyczących wieku muszą być 
rozwiązywane z zastosowaniem prawa krajowego. 

Odnośne prawo Nadrenii Północnej-Westfalii określające konkretne ograniczenia wiekowe 
podczas rekrutacji urzędników zostało dwukrotnie zakwestionowane przed  sądami 
krajowymi. W konsekwencji tego i po orzeczeniu Federalnego Sądu Administracyjnego z 
dnia 19 lutego 2009 r. (Nr. ref. C-18/07) Nadrenia Północna-Westfalia zmieniła ograniczenia 
wiekowe podczas rekrutacji urzędników z 30 do 40 lat. To ograniczenie wiekowe znów 
zakwestionowano przed Federalnym Sądem Administracyjnym, lecz okazało się to 
bezskuteczne (orzeczenie z dnia 24 stycznia 2011 r., 2B2/11). Sąd uznał, że takie 
ograniczenie jest uzasadnione, aby zapewnić równowagę między pozostałymi latami 
aktywnej służby i prawem do emerytury. Takie orzecznictwo wydaje się być zgodne z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości. Poczynając od sprawy Pallaciosa de la Villi (C-
411/05), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawsze podkreślał, że w zasadzie 
państwa członkowskie mają zakrojoną na szeroką skalę dowolność, jeśli chodzi o określanie 
swoich celów w zakresie rynku pracy. 

Wnioski

Niemcy w sposób właściwy i pełny transponowały przedmiotową dyrektywę, więc składający 
petycję będzie musiał zaskarżyć odnośne prawo Nadrenii Północnej-Westfalii zgodnie z 
procedurami prawa krajowego. Jednakże zgodnie z oceną prawną Komisji kontrowersyjne 
ograniczenie wiekowe podczas rekrutacji urzędników służby cywilnej nie stanowi 
dyskryminacji ze względu na wiek.


