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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Jan J. Ruinys, német állampolgár által benyújtott 0894/2009. számú petíció 
a hajózási ágazatban dolgozó kormányosok életkor alapján történő állítólagos 
megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának, aki 2003 óta német engedéllyel az Északi-tengeren hajózott, 2007-
ben, amikor betöltötte 65. életévét, visszavonták az engedélyét. Ezután angol engedélyt 
szerzett, amely 67 éves korig érvényes. Érvényes kapitányi engedéllyel és egy STCW95 
egészségügyi igazolással rendelkezik. Tudni kívánja, hogy vajon koron alapuló 
diszkrimináció áldozata lett-e Európában, mivel kapitányi engedélye, amennyiben érvényes 
egészségügyi igazolása is van, nem határoz meg korhatárt. A petíció benyújtója ideiglenes 
európai rendelkezéseket sürget a szükséges egészségügyi igazolás felmutatása ellenében a
diszkriminatív korhatások eltörlése végett Európában.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október. 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január. 22.

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv1 tiltja a valláson, 

                                               
1 A Tanács 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról, HL L 303., 2000.12.2., 16. o.
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meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetést. 

Az irányelv szerint azonban az életkoron alapuló eltérő bánásmód nem jelent hátrányos 
megkülönböztetést, ha az – a nemzeti jog keretein belül – egy törvényes cél által objektíven és 
ésszerűen igazolt, és ha a cél elérésének eszközei megfelelők és szükségesek (6. cikk (1) 
bekezdés).

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelvet az egyenlő bánásmódról 
szóló általános törvény (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, „AGG”) ültette át a német 
jogba. 

A tagállamok feladata annak biztosítása, hogy a közösségi jogszabályokat helyesen és 
hatékonyan ültessék át saját nemzeti jogrendjükbe. Ha az átültetés megfelelően megtörtént, 
elvben az egyénre hárul a feladat, hogy a nemzeti jogban előírtak szerint bírósági eljárást 
indítson, és megtámadja az esetleges jogsértéseket a nemzeti bíróságok előtt. Az irányelveket 
átültető nemzeti jogszabályok alkalmazásának felügyelete az egyes esetekben a nemzeti 
joghatóság feladatai közé tartozik.

Következtetés

A fentiek értelmében a petíció benyújtója által kifogásolt tényekkel az illetékes nemzeti 
hatóságoknak kell foglalkozniuk. 

A petíció benyújtójának azt tudjuk javasolni, hogy lépjen kapcsolatba a Szövetségi 
Megkülönböztetés-ellenes Ügynökséggel, amely független segítséget nyújt olyan egyének 
számára, akik élni kívánnak a megkülönböztetés elleni védelemhez való jogukkal.
Német Szövetségi Megkülönböztetés-ellenes Ügynökség – Antidiskriminierungsstelle:
Tel.: +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de

                                                                                                                                                  


