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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1873/2012 af Rolf Weber, tysk statsborger, om leasing af jord i 
Frankrig til en tysk landmand og aldersdiskrimination

1. Sammendrag

Andrageren er en tysk landmand, og han anfører, at han har været nødt til at søge om 
tilladelse til at dyrke jord i Frankrig, som er leaset ud af en fransk ejer. Hans ansøgning blev 
afvist af præfekturet med den begrundelse, at han er for gammel (61 år). Andrageren hævder, 
at dette er aldersdiskrimination, og anmoder om en undersøgelse. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18.juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013

På EU-plan sigter direktiv 2000/78/EF1 mod at bekæmpe aldersdiskrimination i forbindelse 
med beskæftigelse og erhverv, herunder vilkårene for adgang til selvstændig virksomhed. 
Artikel 6 fastsætter imidlertid mulighed for at begrunde forskelsbehandling på grundlag af 
alder på visse betingelser. Forskelsbehandling skal være objektivt og rimeligt begrundet med 

                                               
1 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 

hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16-22).
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en legitim målsætning i den nationale lovgivning, som for eksempel en legitim 
beskæftigelses- eller arbejdsmarkedspolitik. Midlerne til at opfylde den pågældende 
målsætning skal desuden være hensigtsmæssige og nødvendige. Dette direktiv er gennemført i 
fransk national lovgivning.

Hvad angår alderskrav i forbindelse med beskæftigelse har EU-Domstolen i nyere domme 
bekræftet, at medlemsstaterne har vide skønsmæssige beføjelser til at træffe valg, ikke bare 
om at forfølge en bestemt målsætning inden for social- og beskæftigelsespolitikken, men også 
ved fastlæggelsen af foranstaltninger til at nå den (jf. f.eks. dommen af 16. oktober 2007 i sag 
C-411/05, præmis 68, som senest blev bekræftet i dommen af 21. juli 2011 i sag C-159/10, 
præmis 61). 

I den aktuelle sag kunne en legitim målsætning for arbejdsmarkedspolitikken for eksempel 
henvise til en politik, der har til formål at sikre en god balance mellem yngre og ældre 
landbrugere ved at indføre bestemte aldersbetingelser eller ved at tilstræbe at sørge for, at der 
kun gives tilladelse til dyrkning af jord, hvis det kan tilsikres, at landbrugsstrategien er baseret 
på langtidsholdbarhed. Artikel L 331-3 i den franske landbrugslov oplister specifikke 
betingelser, som skal være opfyldt, før der kan gives tilladelse til at dyrke jord. I denne artikel 
kræves det, at den kompetente nationale myndighed også tager højde for ansøgerens 
personlige situation for så vidt angår vedkommendes personlige og familiemæssige forhold og 
vedkommendes alder. Denne artikel henviser endvidere til unge landbrugeres interesse i at 
etablere deres bedrift. 

Kommissionen har ikke beføjelse til at undersøge, om den franske lovgivning er anvendt 
korrekt i et konkret tilfælde. Det er derfor op til de nationale domstole at vurdere, hvorvidt 
den situation, andrageren har taget op, er i overensstemmelse med lovgivningen om 
ligebehandling, som den fortolkes af EU-Domstolen. 

Konklusion

Den situation, andrageren har taget op, hører ind under EU-rettens anvendelsesområde, mere 
specifikt under anvendelsesområdet for direktiv 2000/78/EF. Det er imidlertid bemærket, at 
det kun er domstole, der har beføjelse til at vurdere, hvorvidt en fransk national myndigheds 
afgørelse er i overensstemmelse med lovgivningen om ligebehandling. Ifølge EU-Domstolens 
retspraksis vedrørende alderskrav i forbindelse med beskæftigelse har medlemsstaterne vide 
skønsmæssige beføjelser med hensyn til at fastsætte målsætninger inden for social- og 
beskæftigelsespolitikken og midlerne til at nå dem. Kommissionen er således ikke i stand til at 
vurdere omstændighederne i denne individuelle sag yderligere.
Hvad angår anmodningen om at opfordre de nationale myndigheder til at suspendere 
proceduren ser Kommissionen intet behov for en suspension i dette tilfælde og ville desuden 
ikke have beføjelse til at fremsætte en anmodning om suspension. En suspension kan kun 
pålægges af en national domstol.


