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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0655/2012, του Thomas Jahne, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
άνιση μεταχείριση των εργαζόμενων στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι απολύθηκε από τον Ολλανδό εργοδότη του μέσω απόφασης του 
περιφερειακού δικαστηρίου (kantonrechter). Στη σύμβαση εργασίας του αναφερόταν ότι η 
απόλυσή του θα ήταν δυνατή μόνο κατόπιν σχετικής άδειας από το CWI (Κέντρο Εργασίας 
και Εισοδήματος). Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι πρόκειται για άνιση μεταχείριση, διότι 
εξαιτίας της μονομερούς απόφασης του εργοδότη του να καταφύγει στο περιφερειακό 
δικαστήριο, ο ίδιος δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε άλλα νομικά μέσα για να 
καταγγείλει την απόλυσή του, ενώ ως εργαζόμενος στη Γερμανία θα είχε τη δυνατότητα 
άσκησης έφεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν απολύθηκε ακολουθούσε ιατρική θεραπεία. 
Επιπλέον, όλα τα έγγραφα της απόλυσής του ήταν γραμμένα στα Ολλανδικά, μια γλώσσα που 
δεν κατέχει σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να μπορεί να κατανοήσει το περιεχόμενό τους. Ο 
αναφέρων θεωρεί πως και αυτό συνιστά μορφή διάκρισης. Θεωρεί άδικο να μπορούν οι 
εργοδότες να επιλέγουν μονομερώς βάσει ποιας διαδικασίας θα απολύουν τους 
εργαζόμενους. Ζητεί ευρωπαϊκούς κανόνες που θα μεριμνούν ώστε οι εργαζόμενοι στην ΕΕ 
να έχουν ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την απόλυση. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι Γερμανός πολίτης και έχει εργασθεί στην Ολλανδία μεταξύ 
2007 - 2012, ισχυρίζεται ότι υπήρξε θύμα πολλαπλών διακρίσεων. Ειδικότερα, ο εργοδότης 
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του τον απέλυσε, όπως ισχυρίζεται, σε αντίθεση με τις διατάξεις της σύμβασης εργασίας 
του1, με απόφαση του δικαστή Καντονιών (Kantonrechter), και δεν μπορεί να αποτελέσεί 
αντικείμενο έφεσης ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ως εκ 
τούτου, δεν είχε τη δυνατότητα να αναζητήσει περαιτέρω αποκατάσταση και υποστηρίζει ότι 
αυτό συνιστά διάκριση εις βάρος των πολιτών της ΕΕ στην Ολλανδία, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτά τα μέσα έννομης προστασίας είναι διαθέσιμα σε όλους τους εργαζομένους στη 
Γερμανία.

Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης ότι έλαβε όλα τα έγγραφα σχετικά με την απόλυσή του στα 
ολλανδικά, τα οποία ο ίδιος δεν μπορεί ούτε να διαβάσει ούτε να κατανοήσει επαρκώς.

Προσθέτει ότι μετά την πιο πάνω απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου δεν είχε το 
δικαίωμα σε παροχές ανεργίας (Arbeitslosengeld) και ότι έζησε για δύο μήνες, κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης της αίτησής του για την κοινωνική βοήθεια (Sozialhilfe) από τις 
αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών , με έσοδα κατώτερα από το ολλανδικό ελάχιστο ποσό 
διαβίωσης.

Επιπλέον, οι αναφέρων δηλώνει ότι, αν και έπασχε από μια ασθένεια η οποία τουλάχιστον εν 
μέρει προκαλείται από χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας, είχε κηρυχθεί ικανός προς εργασία 
από το γιατρό της εταιρείας (Betriebsarzt). Διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ο δικαστής, 
ενώπιον του οποίου παρουσίασε την περίπτωσή του, δεν του έδωσε αρκετό χρόνο για να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του κατάλληλα.

Σχόλια / ανάλυση της Επιτροπής

Όσον αφορά την υποτιθέμενη διάκριση που σχετίζονται με την απουσία περαιτέρω ένδικων 
μέσων κατά της αποφάσεως του περιφερειακού δικαστηρίου σε περιπτώσεις μεμονωμένων 
απολύσεων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάσταση του αιτούντος θα πρέπει να συγκριθεί 
με εκείνη ενός ολλανδού υπηκόου ο οποίος έχει απολυθεί από τον εργοδότη του στην 
Ολλανδία και όχι με την κατάσταση των πολιτών της ΕΕ που εργάζονται (και απολύθηκαν) 
στη Γερμανία. Δεν υπάρχει καμία διάκριση με βάση την ιθαγένεια σε καταστάσεις όπου όλοι 
οι πολίτες της ΕΕ (Ολλανδοί και οι Γερμανοί εξίσου) υπόκεινται στις Κάτω Χώρες, στους 
ίδιους κανόνες όσον αφορά τους όρους της απόλυσης και τα δικαστικά μέσα προστασίας 
κατά των απολύσεων 2. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ύπαρξης παρόμοιας δυσμενούς 
διάκρισης στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του αναφέροντος ότι ο εργοδότης του τον απέλυσε με απόφαση 
του από απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου αντίθετα με τις διατάξεις της σύμβασης 
εργασίας του, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία της ΕΕ 
σχετικά με τη διαδικασία πραγματοποίησης μεμονωμένες απολύσεων (με την προϋπόθεση ότι 

                                               
1 Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η σύμβαση εργασίας του, έφερε τον όρο ότι θα μπορούσε να απολυθεί μόνο 
μετά τη συγκατάθεση του CWI
2 Βλ., συναφώς, απόφαση του ΔΕΚ της 28. 6. 1978 στην υπόθεση 1/78 (Kenny), αιτιολογική σκέψη 18: «Με την 
απαγόρευση σε κάθε κράτος μέλος, να εφαρμόζει το δίκαιο διαφορετικά λόγω της ιθαγένειας, εντός του πεδίου 
εφαρμογής της Συνθήκης, τα άρθρα 7 και 48 δεν ασχολούνται με τις ανισότητες στην μεταχείριση, που μπορεί 
να οδηγήσουν, μεταξύ των κρατών μελών, σε διαφορές που υφίστανται μεταξύ των νομοθεσιών των διαφόρων 
κρατών μελών, εφ 'όσον το τελευταίο επηρεάζει όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτές, σύμφωνα με 
αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιθαγένειά τους ».
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δεν υφίσταται διάκριση για λόγους που απαγορεύεται αυτό, ιδίως λόγω ιθαγένειας). Εμπίπτει, 
ως εκ τούτου, στις αρμόδιες εθνικές (ολλανδικές) αρχές για τη ρύθμιση και την επίλυση 
αυτών των ζητημάτων με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και μετά την εξέταση όλων 
των σχετικών ζητημάτων, υπό το πρίσμα, μεταξύ άλλων, των διατάξεων της σύμβασης 
εργασίας στο ζήτημα.

Όσον αφορά την καταγγελία του αναφέροντα ότι έλαβε όλα τα έγγραφα σχετικά με την 
απόλυσή του στα ολλανδικά, τα οποία δεν μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει επαρκώς, η 
νομοθεσία της ΕΕ δεν υποχρεώνει τον εργοδότη να παρέχει τα έγγραφα του / της στη μητρική 
τους γλώσσα του εργαζομένου.

Όσον αφορά τις δηλώσεις του αναφέροντα σχετικά με τις παροχές ανεργίας 
(Arbeitslosengeld) και την κοινωνική βοήθεια (Sozialhilfe), δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι 
υπαγόταν σε οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση στο θέμα αυτό. Ούτε υπάρχουν τέτοια 
στοιχεία σε σχέση με πιστοποιητικό καταλληλότητας του αιτούντος που εκδίδεται από τον 
ιατρό της εταιρείας ή την ακρόαση ενώπιον του δικαστή σχετικά με τα προβλήματα υγείας 
του αιτούντος, τα οποία υποτίθεται ότι προκαλούνται από τις χημικές ουσίες στο χώρο 
εργασίας.

Συμπεράσματα

Κατά την άποψη της Επιτροπής, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διάκριση με βάση την 
ιθαγένεια στην προκειμένη περίπτωση. Εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να 
επιλύσουν τα ζητήματα που έθεσε ο αναφέρων με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και 
μετά την εξέταση όλων των σχετικών γεγονότων, υπό το πρίσμα, μεταξύ άλλων, των 
διατάξεων της σύμβασης εργασίας στο ζήτημα.


