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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1464/2012 af George Dupont, fransk statsborger, om integration af 
personer med handicap i den offentlige sektor i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren er en person med handicap, som har arbejdet som tjenestemand i den offentlige 
sektor i Frankrig i 39 år. På grund af et handicap, som han pådrog sig i 1995, er andrageren 
angiveligt blevet afskediget af den offentlige sektor i Frankrig, og han anmoder om at blive 
genansat.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionen er fast besluttet på at beskytte EU-borgernes grundlæggende rettigheder og 
navnlig at forbedre situationen for personer med handicap på EU-plan.

Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 fastsætter generelle rammebestemmelser for 
bekæmpelse af forskelsbehandling, f.eks. af personer med handicap, med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv.1 Direktivet er blevet gennemført i national ret, herunder i Frankrig.

Direktivet omhandler også afskedigelse på grund af handicap. Imidlertid fremgår det af 
betragtning 17, at direktivet ikke kræver ansættelse, forfremmelse, fortsat ansættelse eller 
uddannelse af en person, der ikke er egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner 
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i forbindelse med den pågældende stilling. Dette berører ikke arbejdsgiverens forpligtelse til i 
rimeligt omfang at foretage tilpasninger af hensyn til personer med handicap. 

Det påhviler således de nationale domstole at vurdere andragerens situation, særlig med 
hensyn til den nationale lovgivning om ligebehandling.

Konklusion

Kommissionen kan bekræfte, at andragerens særlige situation henhører under EU-retten, 
nærmere bestemt direktiv 2000/78/EF. Det påpeges imidlertid, at kun de nationale domstole 
har beføjelse til at undersøge, om afgørelser, der er truffet på nationalt plan, overholder 
lovgivningen om ikke-forskelsbehandling. Europa-Kommissionen er således ikke i stand til at 
vurdere omstændighederne i denne individuelle sag.


