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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0769/2008 af J.M., tysk statsborger, om forskelsbehandling af 
Caritas-medarbejder

1. Sammendrag

Andrageren, der er fraskilt, forklarer, at hans ligeledes fraskilte samleverske arbejder i den 
katolske kirkes humanitære hjælpeorganisation Caritas. Andrageren påpeger, at hvis Caritas 
fik kendskab til dette samlivsforhold, ville andragerens samleverske blive sagt op.  
Andrageren påpeger, at han og hans samleverske gerne ville giftes, men da den katolske kirke 
og dermed også Caritas ikke accepterer ægteskab mellem fraskilte, vil et ægteskab også føre 
til afskedigelse. Andrageren understreger i den forbindelse, at Caritas' medarbejderpolitik ikke 
bliver anfægtet af de tyske arbejdsmyndigheder. Da han imidlertid betvivler, at denne 
situation er i overensstemmelse med EU's principper om forbud mod forskelsbehandling, 
anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andragendet

Andrageren hævder, at hans samleverske, som arbejder i den katolske kirkes humanitære 
hjælpeorganisation, Caritas, kan blive sagt op, hvis organisationen får kendskab til deres 
samlivsforhold/ægteskab. 
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Analyse af andragendet i lyset af fællesskabslovgivningen

Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv forbyder enhver form for direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering 

Det fremgår imidlertid af artikel 4, stk. 2, i dette direktiv, at

"I forbindelse med kirker og andre offentlige eller private organisationer, hvis etik er baseret 
på religion eller tro, kan medlemsstaterne, for så vidt angår disse organisationers 
erhvervsmæssige aktiviteter, i deres nationale lovgivning, som gælder på datoen for 
vedtagelsen af dette direktiv, opretholde eller i en kommende lovgivning, som er baseret på 
national praksis, som gælder på datoen for vedtagelsen af dette direktiv, fastsætte 
bestemmelser om, at ulige behandling på grund af en persons religion eller tro ikke udgør 
forskelsbehandling, når denne religion eller tro, under hensyn til disse aktiviteters karakter 
eller den sammenhæng de indgår i, udgør et regulært, legitimt og berettiget erhvervsmæssigt 
krav på baggrund af organisationens etik. Denne ulige behandling udøves under overholdelse 
af medlemsstaternes forfatningsmæssige bestemmelser og principper samt de generelle 
principper i fællesskabsretten og kan ikke berettige til forskelsbehandling med anden 
begrundelse. 

Under forudsætning af at dette direktiv i øvrigt overholdes, er det således ikke til hinder for, at 
kirker og andre offentlige eller private organisationer, hvis etik er baseret på religion eller tro, 
og som handler i overensstemmelse med den nationale forfatning og lovgivning, kan kræve af 
personer, der arbejder for dem, at de har en redelig indstilling til og er loyale over for 
organisationens etik."

Konklusion

Eftersom direktiv 2000/78 er blevet gennemført i tysk lovgivning, skal sager vedrørende 
anvendelsen af lovgivningen om gennemførelse af direktivet (som f.eks. den pågældende sag) 
i første omgang behandles af de nationale myndigheder, herunder domstolene. Hvis der 
foreligger tvivl om, hvorvidt fællesskabslovgivningen finder anvendelse, kan der henvises til 
De Europæiske Fællesskabers Domstol i henhold til EF-traktatens artikel 234. 

Kommissionen ønsker at tilføje, at enhver, der mener, at en eller flere af hans eller hendes 
grundlæggende rettigheder er blevet krænket, kan indgive en klage til Europarådets 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Menneskerettighedsdomstolen kan dog først 
behandle en sag, når alle nationale retsmidler er udtømt."
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