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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0894/2009, του Jan J. Ruinys, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διάκριση λόγω ηλικίας στους πλοηγούς στον τομέα της ναυτιλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι πλοηγός με δραστηριότητα από το 2003 στη Βόρεια Θάλασσα με 
γερμανική άδεια. Όταν έγινε 65 ετών, το 2007, η άδειά του ανακλήθηκε. Στη συνέχεια 
απέκτησε αγγλική άδεια με ισχύ έως την ηλικία των 67 ετών. Διαθέτει έγκυρα πιστοποιητικά 
κυβερνήτη και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τη σύμβαση STCW95. Ζητεί να μάθει εάν 
υπήρξε θύμα διάκρισης λόγω ηλικίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά 
κυβερνήτη που διαθέτει δεν αναφέρουν συγκεκριμένο όριο ηλικίας, εφόσον συνοδεύονται 
από έγκυρο πιστοποιητικό υγείας. Ο αναφέρων ζητεί επίσης τη θέσπιση μεταβατικών 
ευρωπαϊκών διατάξεων υπό τον όρο ότι προσκομίζεται το απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας, 
προκειμένου να καταργηθούν τα όρια ηλικίας που συνιστούν διάκριση στην Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 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/ΕΚ1 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 καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία προστατεύει τα άτομα έναντι διακριτικής 
μεταχείρισης λόγω αναπηρίας στον τομέα της εργασίας, της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, 
ΕΕ L303 της 2/12/00, σ. 16.
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διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. 

Εντούτοις, σύμφωνα με την οδηγία, η λόγω ηλικίας διαφορετική μεταχείριση δεν συνιστά 
διάκριση εφόσον δικαιολογείται στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου αντικειμενικά και λογικά 
από έναν θεμιτό στόχο και εφόσον τα μέσα επίτευξης του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και 
αναγκαία (άρθρο 6, παράγραφος 1).

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία μεταφέρθηκε στη Γερμανία μέσω του 
γενικού νόμου περί ίσης μεταχείρισης (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, «AGG»). 

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να μεριμνούν για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της 
κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική έννομη τάξη τους. Αφ’ ης στιγμής η εν λόγω μεταφορά 
πραγματοποιείται ορθώς, εναπόκειται καταρχήν στο άτομο να κινήσει τις νομικές διαδικασίες 
που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία και να προσφύγει κατά ενδεχόμενων 
παραβάσεων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Ο έλεγχος της εφαρμογής της εθνικής 
νομοθεσίας για τη μεταφορά των οδηγιών αποτελεί, όσον αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις, 
καθήκον των εθνικών δικαστηρίων.

Συμπέρασμα

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 
επιδιώκουν τη 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


