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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1403/2009 af Norbert Gerlach, tysk statsborger, om 
forskelsbehandling i forbindelse med de østrigske retsmyndigheders behandling af 
hans ulykkesag

1. Sammendrag

Under et ferieophold i sommeren 2003 i Østrig blev andrageren på en offentlig vej angrebet af 
en gruppe køer, der påførte ham livsfarlige kvæstelser. Ulykke medførte, at andrageren blev 
invalid og 100 % arbejdsudygtig, hvilket senere tvang ham til at sælge sin landbrugsbedrift. I 
den efterfølgende erstatningssag i Østrig gav retten ikke andrageren medhold, selv om han 
kunne henvise til en afgørelse i en lignende sag, der imidlertid vedrørte en østrigsk 
statsborger. Da andrageren føler, at han er offer for et alvorligt tilfælde af forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet, og da han pga. sin vanskelige økonomiske situation ikke har 
mulighed for at gå videre med sagen, anmoder han Europa-Parlamentet om hjælp og om at 
sikre, at retten sker fyldest.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

Andrageren, en tysk statsborger, har indledt et søgsmål i Østrig i forbindelse med en ulykke, 
han var udsat for under et ferieophold der. Hans sag blev afvist ved de østrigske domstole.
Andrageren påstår, at dette skyldes det forhold, at han er tysk, og henviser til et tilsvarende 
civilt søgsmål anlagt af en østrigsk statsborger. Han påstår således, at han er blevet udsat for 
ulovlig forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.
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I artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslås, at inden for 
traktaternes anvendelsesområde og med forbehold af disses særlige bestemmelser er al 
forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, forbudt. Retten til ikke-
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet kan således kun gøres gældende i spørgsmål, 
der falder inden for traktaternes anvendelsesområde, og det skal først undersøges, hvorvidt 
den af andrageren beskrevne situation er et sådant. Andrageren var sagsøger i et civilt søgsmål 
om erstatning på grund af en ulykke. Kommissionen vil gerne påpege, at alene den nationale 
dommer er kompetent til at fastlægge de faktiske omstændigheder i en sag, og Kommissionen 
ikke er i stand til at gribe ind i enkeltsager ved de nationale domstole.


