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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0894/2009 dėl galimos locmanų diskriminacijos dėl amžiaus 
jūreivystės srityje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Jan J. Ruinys

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas 2003–2007 m., turėdamas Vokietijoje išduotą licenciją, dirbo locmanu 
Šiaurės jūroje. 2007 m. jam sukako 65 m., ir jo licencija buvo panaikinta. Po to peticijos 
pateikėjas įgijo Anglijos licenciją. Šioje amžiaus apribojimas – 67 m. Peticijos pateikėjas turi 
galiojantį kapitono pažymėjimą ir sveikatos pažymą (STCW95 standartas). Jis teiraujasi, ar tai 
nėra diskriminacija dėl amžiaus Europoje, nes jo kapitono pažymėjimas – kartu su galiojančia 
sveikatos pažyma – nėra susieti su amžiaus kriterijumi. Peticijos pateikėjas taip pat prašo 
sukurti europinę pereinamojo laikotarpio nuostatą, susietą su sveikatos pažyma, kad taip 
Europoje būtų panaikintos įvairios diskriminacinės amžiaus ribos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d. 

„2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos Direktyvoje 2000/78/EB, nustatančioje vienodo požiūrio 
užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus1, draudžiama diskriminacija dėl 
religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. 

                                               
1 Direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 
OL L 303, 2000 12 2, p.16.
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Vis dėlto šioje direktyvoje nurodoma, kad skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija, 
jei pagal nacionalinę teisę jį objektyviai ir tinkamai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo 
siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis (6 straipsnio 1 dalis).

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos Direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio 
užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, perkelta į Vokietijos teisės aktus 
Bendruoju įstatymu dėl vienodo požiūrio (vok. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

Valstybės narės atsakingos už tinkamo ir veiksmingo Bendrijos teisės aktų perkėlimo į savo 
nacionalinę teisę užtikrinimą. Jei šis perkėlimas atliktas teisingai, tuomet iš esmės pats asmuo 
turi pradėti teisines procedūras, numatytas pagal nacionalinę teisę, ir ginčyti galimus 
pažeidimus nacionaliniuose teismuose. Nacionalinių teisės aktų, kuriais perkeliamos 
direktyvos, taikymo konkrečiais atvejais kontrolė yra nacionalinės jurisdikcijos uždavinys. 

Išvada

Tokiu atveju aplinkybes, dėl kurių skundžiasi peticijos pateikėjas, turi tirti kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos.

Peticijos pateikėjui galėtų būti patarta kreiptis į Federalinę kovos su diskriminacija agentūrą, 
kuri teikia nepriklausomą pagalbą asmenims, siekiantiems ginti savo teises nuo 
diskriminacijos. 
Vokietijos federalinė kovos su diskriminacija agentūra – Antidiskriminierungsstelle: 
Tel. +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de.“


