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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0894/2009 af Jan J. Ruinys, tysk statsborger, om påstået 
aldersdiskriminering af lodser

1. Sammendrag

Andrageren var fra 2003 til 2007 lods i Nordsøen med tysk lodscertifikat. I 2007 blev hans 
certifikat inddraget, da han blev 65. Han erhvervede derefter et engelsk certifikat, der var 
gyldigt til han blev 67. Han har gyldige kaptajnspapirer og et STCW95 helbredsbevis. Han 
ønsker nu at vide, om han er udsat for aldersbaseret diskriminering i Europa, da hans 
kaptajnspapirer - forudsat at de ledsages af et helbredsbevis - ikke anfører nogen 
aldersgrænse. Andrageren anmoder desuden om en europæisk overgangsordning baseret på 
helbredsbeviset med sigte på at fjerne de forskellige diskriminerende aldersgrænser i Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv forbyder forskelsbehandling på grund 
af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Det fremgår imidlertid af direktivet, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør 
forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for 
rammerne af den nationale ret, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er 
hensigtsmæssige og nødvendige (artikel 6, stk. 1).
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Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv blev gennemført i Tyskland ved lov 
om ligebehandling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz).

Medlemsstaterne er ansvarlige for at sikre en korrekt og effektiv gennemførelse af 
fællesskabslovgivningen i deres nationale retsorden. Så snart lovgivningen er blevet korrekt
indarbejdet, er det i princippet op til den enkelte at indlede retssager i henhold til national 
lovgivning og at indbringe en eventuel lovovertrædelse for de nationale domstole. Det er de 
nationale retsinstansers opgave at kontrollere anvendelsen af den nationale lovgivning, hvori
direktiverne er indarbejdet, i forhold til de enkelte sager.

Konklusion

Da dette er tilfældet, behandles de kendsgerninger, som andrageren har anført, af de 
kompetente nationale myndigheder.

Andrageren kan rådes til at kontakte det føderale ikkeforskelsbehandlingsagentur, som yder 
uafhængig støtte til enkeltindivider, der søger at bevare deres ret til beskyttelse mod 
forskelsbehandling.
Det tyske Føderale Ikkeforskelsbehandlingsagentur - Antidiskriminierungsstelle:
Tlf.: +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de"


