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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1172/2008 af Christine Joyce Williams, britisk statsborger, om 
studiestøtte til hendes barn

1. Sammendrag

Andragerens datter er et højt begavet barn, der afsluttede grundskoleuddannelsen på kortere 
tid end andre elever i samme aldersgruppe, og som allerede i en tidlig alder opfyldte alle de 
krav, der stilles til børn i det obligatoriske undervisningsforløb. Hun ønsker nu at blive 
optaget på en videregående uddannelse og har af økonomiske årsager ansøgt om studiestøtte. 
Hun har imidlertid ikke fået tildelt studiestøtte, fordi hendes fødselsdag (den 5. september) 
falder nogle få dage efter starten af indeværende studieår (den 2. september), hvilket betyder, 
at hun ifølge de officielle regler er for ung til at få tildelt studiestøtte ved studieårets start. 
Under henvisning til direktiv 2000/78/EF hævder andrageren, at hendes datter som minimum 
er offer for indirekte aldersdiskrimination, fordi de britiske myndigheder på den ene side 
anerkender, at hendes datter kan blive optaget på en videregående uddannelse, men på den 
anden side hindrer hende i at følge studiet ved at nægte hende studiestøtte til dækning af 
udgifterne til erhvervelse af denne uddannelse. Andrageren anmoder derfor om hjælp fra 
Europa-Parlamentet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

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

"Andragendet

Andrageren hævder, at hendes datter, et akademisk velbegavet barn, er offer for indirekte 
aldersdiskrimination, fordi de britiske myndigheder på den ene side anerkender, at hendes 
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datter kan blive optaget på en videregående uddannelse, men på den anden side hindrer hende 
i at følge studiet ved at nægte hende studiestøtte til dækning af udgifterne til erhvervelse af 
denne uddannelse. Andrageren mener, at dette er en overtrædelse af direktiv 2000/78/EF på 
grundlag af alder.

Kommissionens bemærkninger

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.

I henhold til artikel 3 finder direktivet anvendelse ved:

"a) vilkårene for adgang til lønnet beskæftigelse, udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed 
og erhvervsmæssig beskæftigelse, herunder udvælgelseskriterier og ansættelsesvilkår, uanset 
branche og uanset niveau i erhvervshierarkiet, herunder i henseende til forfremmelse
b) adgang til alle typer af og niveauer for erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, 
erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling, herunder praktisk arbejdserfaring
c) ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder afskedigelse og løn
d) medlemskab af og deltagelse i en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation eller en 
organisation, hvis medlemmer udøver et bestemt erhverv, herunder de fordele, sådanne 
organisationer giver medlemmerne."

Artikel 3, stk. 3:

"Dette direktiv omfatter ikke udbetalinger af enhver art fra offentlige eller lignende ordninger, 
herunder offentlige ordninger for social sikring og social beskyttelse eller lignende 
ordninger."

Konklusion

Adgang til uddannelse falder som sådan ikke ind under direktiv 2000/78/EF, som er 
begrænset til erhvervsuddannelse. Direktivet omfatter heller ikke udbetalinger af enhver art 
fra offentlige eller lignende ordninger, herunder offentlige ordninger for social sikring og 
social beskyttelse. I lyset af de af de oplysninger, som andrageren, der søger om studiestøtte, 
har fremsendt, kan det derfor ikke påvises, at dette direktiv er blevet overtrådt.

Kommissionen vil gerne understrege, at et forslag til et nyt Rådets direktiv om gennemførelse 
af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering især vil omfatte uddannelsesområdet. Den version, som Kommissionen foreslår, 
forbyder forskelsbehandling på grund af alder, med mindre den har et legitimt formål, og 
midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Dette 
udkast til direktiv drøftes i øjeblikket i Rådet."


