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Om: Andragende 1437/2009 af Raffaele Mancuso, italiensk statsborger, om krænkelse 
af princippet om ikke-forskelsbehandling

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod den i Italien gældende bestemmelse om, at personer, som er ansat 
i den offentlige sektor, og som er afskediget af disciplinære årsager eller på grund af 
utilstrækkelige præstationer, ikke kan deltage i almindelige udvælgelsesprøver i den offentlige 
sektor. Andrageren mener, at disse personer burde have en chance for at vise, at de har 
forbedret sig, og burde have mulighed for på ny at deltage i en sådan udvælgelsesprøve. Efter 
andragerens opfattelse er der tale om forskelsbehandling, da en sådan 
udelukkelsesbestemmelse ikke anvendes i den private sektor. Han mener, at betingelserne bør 
være ens i de to sektorer. Han henviser bl.a. til EU's charter om grundlæggende rettigheder og 
til Domstolens retspraksis.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Artikel 14 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder1 (om frihed til 
at vælge et erhverv og retten til at arbejde) fastsætter følgende:

"1. Enhver har ret til at arbejde og til at udøve et frit valgt eller accepteret erhverv.

                                               
1 Chartret blev juridisk bindende efter Lissabontraktatens ikræfttrædelse (1. december 2009).  
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2. Enhver unionsborger har frihed til at søge beskæftigelse, arbejde, etablere sig og levere 
tjenesteydelser i alle medlemsstaterne."

I artikel 20 i chartret (lighed for loven) fastsættes det, at "Alle mennesker er lige for loven".
Artikel 21 i chartret (om ikke-forskelsbehandling) lyder som følger:

"1. Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold 
til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller 
ethvert andet forhold er forbudt.
2. Inden for anvendelsesområdet for traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union og med forbehold af særlige 
bestemmelser i disse traktater er enhver forskelsbehandling på grund af nationalitet 
forbudt. inden for traktaternes anvendelsesområde og med forbehold af deres særlige 
bestemmelser er enhver forskelsbehandling på grund af nationalitet forbudt."

I henhold til artikel 51 (om anvendelsesområde) er bestemmelserne i chartret rettet til 
Unionens institutioner og organer under iagttagelse af nærhedsprincippet samt til 
medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten.
Der er ingen specifik beskæftigelsesrelateret EU-lovgivning om ansættelsesbetingelser i den 
offentlige og/eller private sektor, bortset fra EU-retsakter, der forbyder forskelsbehandling på 
arbejdspladsen. En sådan forskelsbehandling er forbudt, hvis den sker på grundlag af 
nationalitet, køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering1.

Der er ikke beviser for, at andrageren i det foreliggende tilfælde har været udsat for 
forskelsbehandling af nogen af de førnævnte grunde.

Endvidere er de domme fra EF-domstolen, som andrageren nævner, ikke relevante i dette 
tilfælde. Disse sager vedrørte primært gyldigheden med hensyn til grundlæggende 
rettigheder af retsakter vedtaget af EU-institutionerne. Den pågældende sag vedrører 
derimod gyldigheden af en national bestemmelse, hvis vedtagelse ikke havde noget at gøre 
med gennemførelsen af EU-lovgivning.

Konklusion 

Da der ikke er nogen specifik beskæftigelsesrelateret EU-lovgivning om 
ansættelsesbetingelser i den offentlige og/eller private sektor, der gælder i det foreliggende 
tilfælde, bør andrageren henvises til, hvis han ønsker det, at indbringe sagen for de 
kompetente nationale myndigheder, herunder domstolene, på grundlag af den nationale 
italienske lovgivning."

                                               
1 Se i denne forbindelse http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en.


