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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1274/2007 af Guiseppe Sirianni, italiensk statsborger, om åben 
udvælgelsesprøve i forbindelse med adgang til præfekturets tjenestemandsordning 
og aldersgrænse

1. Sammendrag

Andrageren gør gældende, at i en åben udvælgelsesprøve i forbindelse med adgang til 
præfekturets tjenestemandsordning for højtstående embedsmænd, der blev offentliggjort i 
Gazzetta Ufficiale de la Republica Italiana, var der fastsat en aldersgrænse på 35 år for visse 
kategorier af potentielle deltagere. Denne bestemmelse kan ikke retfærdiggøres på grundlag af 
den pågældende beskæftigelsesmæssige aktivitets beskaffenhed eller den sammenhæng, hvori 
aktiviteten skal udføres. Andrageren gør gældende, at fastsættelsen af en aldersgrænse er i 
strid med Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren skrev til formanden for Europa-Kommissionen om denne sag den 4. juni 2007. 
Kommissionen besvarede hans brev den 3. juli 2007. Kommissionen beskrev i sit svar 
reglerne (og undtagelserne) for aldersmæssig ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og 
erhverv i henhold til direktiv 2000/78/EF. Den oplyste også de relevante websteder, hvor der 
kunne findes yderligere oplysninger, og forklarede, at Kommissionen var i færd med at 
analysere gennemførelsen af direktivet i italiensk lovgivning, og at personer, som efter denne 
gennemførelse mener at være ofre for diskrimination, skal rette henvendelse til de nationale 
domstole. 
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Den 21. november 2007 sendte andrageren to e-mails (med samme indhold) til Kommissionen 
(Generaldirektoratet for beskæftigelse, sociale anliggender og ligestilling), hvor han klagede 
over, at han ikke havde modtaget noget svar. Kommissionen svarede med brev af 22. 
november 2007. Kommissionen gentog svarene fra det tidligere brev.

Andrageren sendte den 27. november 2007 endnu en e-mail til CAB SPIDLA WEBPAGE og 
til Generaldirektoratet for beskæftigelse, sociale anliggender og ligestilling). I denne e-mail 
spurgte andrageren, hvorfor Kommissionen ikke kun tage sig af et sådant krav. Denne e-mail 
blev fulgt af et brev til formanden for Kommissionen af 3. december 2007 (samme indhold). 
Kommissionen svarede med brev af 4. januar 2008, hvori den forklarede, at de af andrageren 
anførte kendsgerninger var isolerede tilfælde (dvs. der var ikke nogen almindelig praksis af 
denne art i Italien), og at der derfor ville skulle anlægges sag ved de nationale domstole. 
Kommissionen understregede desuden, at "Kommissionen i sin rolle som traktatens vogter 
derfor har enekompetence til at afgøre, om der skal anlægges sag mod en medlemsstat for 
manglende opfyldelse af dens forpligtelser, og til at afgøre på grundlag af hvilken handling 
eller undladelse fra den pågældende medlemsstats side en sådan sag skal anlægges."
(Domstolens afgørelse af 11. august 1995, C-431/92, Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskabet mod Forbundsrepublikken Tyskland, punkt 22). Endelig påpegede 
Kommissionen, at den i øjeblikket prioriterede overtrædelsesproceduren mod Italien for 
ukorrekt gennemførelse af direktiv 2000/78/EF. 

Den 29. januar 2008 sendte andrageren et brev til formanden for Europa-Kommissionen 
(samme indhold som den tidligere e-mail af 27. november 2007), og den 13. februar 2008 
sendte han endnu et brev til formanden (samme indhold). Kommissionen besvarede de to 
breve den 26. marts 2008, idet man gentog de tidligere svar. 

Kommissionen kan derfor i betragtning af den omfangsrige korrespondance med andrageren 
kun gentage, at i henhold til de oplysninger, som borgeren har givet, synes de anførte 
kendsgerninger ikke at være udtryk for en generel praksis i Italien, som kunne begrunde en 
specifik sag, at andrageren hellere skulle indbringe sagen for de nationale domstole i Italien, 
og at Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure mod Italien vedrørende den 
ukorrekte gennemførelse af direktiv 2000/78/EF. 

Det kan endvidere tilføjes, at Italien som følge af den overtrædelsesprocedure, som 
Kommissionen har anlagt, for nylig har vedtaget en ny lov om ændringer af den eksisterende 
antidiskrimineringslovgivning. Disse ændringer skal løse de problematiske punkter, som er 
rejst i overtrædelsesproceduren mod Italien. 

Kommissionen undersøger i øjeblikket den nye italienske lovgivning, som netop er blevet 
notificeret. På grundlag af denne analyse vil Kommissionen træffe afgørelse om, hvorvidt 
man vil fortsætte overtrædelsesproceduren mod Italien.

4. Kommissionens supplerende var, modtaget den 22. april 2010.

"I sin tidligere meddelelse forklarede Kommissionen, at den analyserede gennemførelsen af 
direktiv 2000/78/EF i Italien, og at når gennemførelsen er sket korrekt, bør alle, som mener at 
have været udsat for forskelsbehandling, henvise sagen til de nationale domstole. 

Ifølge artikel 6 i ovennævnte direktiv kan forskelsbehandling på grund af alder berettiges. I 
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denne henseende må medlemsstater foreskrive, at ulige behandling på grund af alder ikke 
udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål 
inden for rammerne af den nationale lovgivning, herunder legitime beskæftigelses-, 
arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske mål, og hvis midlerne til at opfylde det 
pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Sådan forskelsbehandling kan bl.a. omfatte:

 tilvejebringelse af særlige vilkår for adgang til beskæftigelse og erhvervsuddannelse, 
beskæftigelse og erhverv, herunder betingelser vedrørende afskedigelse og aflønning, 
for unge, ældre arbejdstagere og personer med forsørgerpligt med henblik på at 
fremme deres erhvervsmæssige integration eller at beskytte dem

 fastsættelse af minimumsbetingelser vedrørende alder, erhvervserfaring eller 
anciennitet for adgang til beskæftigelse eller til visse fordele i forbindelse med 
beskæftigelse

 fastsættelse af en maksimal aldersgrænse for ansættelse, som er baseret på 
uddannelsesmæssige krav til den pågældende stilling eller nødvendigheden af at have 
tilbagelagt en rimelig periode i beskæftigelse før pensionering.

Når direktivet er gennemført i national ret, skal de nationale domstole og den kompetente 
nationale forvaltning generelt analysere sagen, og hvorvidt den stemmer overens med national 
lovgivning og EU's lovgivning. Spørgsmålet om, hvorvidt en udvælgelsesprøve i henhold til 
den nationale lovgivning, hvor der fastsættes en vis aldersgrænse, er forenelig med den 
nationale lovgivning og EU's lovgivning, kan ikke vurderes af Kommissionen. Kommissionen 
har kun kompetence til at sikre en generel gennemførelse af et direktiv, men ikke til at 
undersøge, om der i de enkelte sager gælder særlige betingelser, som berettiger 
forskelsbehandling på grund af alder. 

Kommissionen har overvåget gennemførelsen af direktiv 2000/78/EF i den nationale 
italienske lovgivning. Med hensyn til bestemmelserne om forskelsbehandling på grund af 
alder anmodede Kommissionen i sin åbningsskrivelse om ændringer i de nationale 
bestemmelser. Disse lovgivningsmæssige ændringer er foretaget i lov nr. 101 af 6. juni 2008. 
Kommissionen mener, at denne lov på korrekt vis gennemfører direktivets bestemmelser om 
forskelsbehandling på grund af alder og forfølger ikke sagen yderligere. 

Kommissionen har ikke kompetence til at vurdere, om fastsættelsen af en aldersgrænse i en 
bestemt udvælgelsesprøve stemmer overens med EU's lovgivning. Dette kan kun vurderes 
gennem retlige procedurer i Italien."


