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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0810/2009, του Manfred Reinfandt, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διάκριση εκ μέρους συνταξιοδοτικού ταμείου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος επιθυμούσε να εγγραφεί σε ένα συνταξιοδοτικό ταμείο δικηγόρων 
(Versorgungswerk für Rechtsanwälte) στο Schleswig-Holstein της Γερμανίας, 
πληροφορήθηκε ότι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό επειδή ήταν 47 ετών, ενώ το 
μέγιστο όριο για την εγγραφή είναι η ηλικία των 45 ετών. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι αυτό 
συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας, δεδομένου ότι είναι απολύτως δυνατό να προβλεφθεί η 
εγγραφή σε μεγαλύτερη ηλικία, προσαρμόζοντας αναλόγως τις μεταγενέστερες παροχές. Ο 
αναφέρων, ο οποίος επιθυμούσε να εργαστεί ως δικηγόρος υπό καθεστώς μερικής 
απασχόλησης, είναι αναγκασμένος τώρα να εγγραφεί σε άλλο συνταξιοδοτικό ταμείο με 
μικρότερες παροχές. Ζητεί, συνεπώς, τη διεξαγωγή έρευνας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ 1  του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία απαγορεύει τις 

                                               
1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ για την απαγόρευση των διακρίσεων, η οποία προστατεύει τα άτομα από διακρίσεις λόγω 
αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης, ΕΕ L 303 της 
2/12/00, σ. 16.
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διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Ωστόσο, η οδηγία δεν καλύπτει την κατηγορία του συνταξιοδοτικού 
ταμείου που περιγράφει ο αναφέρων.

Δεδομένων των ανωτέρω, τα γεγονότα που καταγγέλλει ο αναφέρων πρέπει να εξεταστούν 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Μπορεί να συσταθεί στον αναφέροντα να επικοινωνήσει με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία Κατά των Διακρίσεων, η οποία παρέχει ανεξάρτητη βοήθεια στα πρόσωπα που 
απευθύνονται σε αυτήν για διασφάλιση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την προστασία 
κατά των διακρίσεων:

Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κατά των Διακρίσεων - Antidiskriminierungsstelle:
Τηλ. +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de


