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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1023/2011 af B.R., tysk statsborger, om formodet forskelsbehandling 
på grund af alder

1. Sammendrag

Andrageren søgte en stilling som lærer ved et akademi i Düsseldorf (D). Han blev vurderet til 
at være den bedste ansøger på grund af sin viden og erfaring, som netop var det, som 
akademiet havde behov for. Fire uger før sin ansættelse modtog han en meddelelse om, at han 
ikke ville komme i betragtning til stillingen, da han var over 45 år. Ifølge lovgivningen i den 
tyske delstat Nordrhein-Westfalen må man ikke ansætte lærere, der er over 45 år gamle. 
Andrageren var på det tidspunkt fyldt 45 få uger forinden. Det vil sige, at andrageren skulle 
kunne ansættes som ikketjenestemand. Andrageren ønskede imidlertid at blive ansat som 
tjenestemand, da det ville medføre visse fordele. Andrageren undrer sig over, hvordan denne 
situation rimer med myndighedernes bestræbelser på at give ældre borgere chancer på 
arbejdsmarkedet. Andrageren mener, at der er tale om urimelig behandling og 
forskelsbehandling på grund af alder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"På EU-plan forbyder direktiv 2000/78/EF forskelsbehandling på grund af religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet. Det 
fremgår imidlertid af direktivet, 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 ret, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er 
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hensigtsmæssige og nødvendige (direktivets artikel 6, stk. 1). Som eksempel på sådan tilladt
forskelsbehandling nævnes i direktivets artikel 6, stk. 1, litra c), fastsættelse af en maksimal 
aldersgrænse for ansættelse, som er baseret på nødvendigheden af at have tilbagelagt en 
rimelig periode i beskæftigelse før pensionering.
Tyskland gennemførte i 2006 direktivet i national ret ved "Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz", hvilket Kommissionen overvågede. Kommissionen er således nået 
frem til den konklusion, at direktivet er blevet gennemført korrekt og fuldstændigt i national 
ret ved denne lov.

Når et direktiv er korrekt og fuldstændigt gennemført i national ret, henhører alle 
efterfølgende juridiske spørgsmål, der rejses i national sammenhæng vedrørende 
aldersbegrænsninger, under national lovgivning.  

Loven i Nordrhein-Westfalen om begrænsninger for ansættelse af tjenestemænd er to gange 
blevet anfægtet ved de nationale domstole. Følgelig og i forlængelse af en dom afsagt af den 
tyske Bundesverwaltungsgericht af 19. februar 2009 (ref: C-18/07) har Nordrhein-Westfalen 
ændret sin aldersgrænse for ansættelse af tjenestemænd fra 30 år til 40 år. Denne aldersgrænse 
er igen blevet anfægtet ved Bundesverwaltungsgericht, men forgæves (afgørelse af 24.1.2011, 
2B2/11). Bundesverwaltungsgericht konkluderede, at en sådan aldersgrænse er berettiget med 
henblik på at sikre et afbalanceret forhold mellem det resterende antal års aktive tjeneste og 
pensionsrettighederne. Denne retspraksis synes at være på linje med EU-Domstolens 
retspraksis. Startende med sagen Pallacios de la Villa (C-411/05) har Domstolen altid 
understreget, at medlemsstaterne har vidtgående beføjelser med hensyn til at fastsætte deres 
nationale arbejdsmarkedsmålsætninger. 

Konklusioner

Da Tyskland har gennemført direktivet korrekt og fuldstændigt i national ret, skal andrageren 
anfægte den pågældende lov i Nordrhein-Westfalen i henhold til de i national ret fastsatte 
procedurer.  Ifølge Kommissionens juridiske vurdering kan den omstridte aldersgrænse for 
ansættelse af tjenestemænd imidlertid ikke sidestilles med forskelsbehandling på grund af 
alder."


