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Om: Andragende 0655/2012 af Thomas Jahne, tysk statsborger, om forskelsbehandling 
af arbejdstagere i EU

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at han blev afskediget af sin nederlandske arbejdsgiver gennem en 
dom afsagt af [den lokale nederlandske] byret (Kantonrechter). Ifølge hans 
ansættelseskontrakt kunne han kun afskediges efter en tilladelse fra centret for beskæftigelse 
og indkomst (CWI). Andrageren mener, at dette udgør forskelsbehandling, fordi han i 
forbindelse med proceduren ved byretten, der ensidigt var valgt af arbejdsgiveren, ikke havde 
adgang til yderligere retsmidler mod sin afskedigelse, hvorimod han, hvis han havde arbejdet i 
Tyskland, ville have haft klageret. Andrageren hævder, at han blev afskediget, mens han 
modtog medicinsk behandling. Desuden var alle afskedigelsespapirer udarbejdet på 
nederlandsk, selvom han ikke i tilstrækkelig grad behersker sproget til at forstå indholdet af 
dokumenterne. Dette betragter andrageren også som en form for forskelsbehandling. 
Andrageren mener, at det er uretfærdigt, at arbejdsgiveren ensidigt kan vælge den procedure, 
der anvendes til at afskedige medarbejdere. Han opfordrer til, at der iværksættes europæiske 
foranstaltninger for at sikre, at ansatte i EU får lige muligheder i forbindelse med 
afskedigelser. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Andrageren, som er tysk statsborger og har været ansat i Nederlandene fra 2007 til 2012, 
hævder, at han har været udsat for adskillige former for forskelsbehandling. Især hævder 
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han, at hans arbejdsgiver har afskediget ham gennem en dom afsagt af Kantonretten 
(Kantonrechter), der ikke kunne appelleres for en højere ret, hvilket er i strid med hans 
ansættelseskontrakt1. Andrageren påpeger, at han således blev nægtet muligheden for at få 
adgang til yderligere retsmidler, og mener, at dette udgør forskelsbehandling af EU-borgere i 
Nederlandene, i betragtning af, at disse retsmidler er tilgængelige for alle arbejdstagere i 
Tyskland. 

Andrageren klager også over, at han modtog alle papirer i forbindelse med afskedigelsen på 
nederlandsk, et sprog han hverken kan læse eller forstå i tilstrækkelig grad. 

Han tilføjer, at han efter den ovennævnte dom fra Kantonretten ikke var berettiget til 
arbejdsløshedsydelser (Arbeitslosengeld), og at han i en periode på et par måneder, mens 
hans ansøgning om sociale ydelser (Sozialhilfe) var under behandling hos de kompetente 
nederlandske myndigheder, levede med en indtægt under det nederlandske 
eksistensminimum.

Andrageren angiver desuden, at han på trods af sygdom, der i hvert fald til dels skyldtes 
kemikalier på arbejdspladsen, blev erklæret arbejdsdygtig af virksomhedslægen 
(Betriebsartzt). Han klager over, at dommeren, han fremlagde sin sag for, ikke gav ham 
tilstrækkelig tid til at fremføre sit forsvar ordentligt. 

Kommissionens bemærkninger/analyse

Med hensyn til den angivelige forskelsbehandling i forbindelse med fraværet af yderligere 
retsmidler mod en dom fra Kantonretten i sager om individuelle afskedigelser bør det 
bemærkes, at andragerens situation nærmere bør sammenlignes med en situation, hvor en 
nederlandsk statsborger er blevet afskediget af sin arbejdsgiver i Nederlandene, end med 
situationer, hvor EU-borgere arbejder (og afskediges) i Tyskland. Der er ikke tale om 
forskelsbehandling på baggrund af nationalitet i situationer, hvor alle EU-borgere (hvad 
enten der er tale om nederlændere eller tyskere) i Nederlandene er underlagt de samme regler 
med hensyn til afskedigelse og de tilgængelige retsmidler mod disse afskedigelser2. Der er 
ikke noget, der tyder på, at en sådan forskelsbehandling har fundet sted i dette specifikke 
tilfælde. 

Med hensyn til andragerens påstand om, at hans arbejdsgiver afskedigede ham gennem en 
dom fra Kantonretten, i strid med bestemmelserne i hans ansættelseskontrakt, påpeger 
Kommissionen, at der ikke foreligger nogen særlig EU-lovgivning om proceduren for 
individuelle afskedigelser (forudsat, at der ikke er tale om ulovlig forskelsbehandling på 
baggrund af en bestemt nationalitet).   Det henhører derfor under de nationale (nederlandske) 
myndigheders kompetence at behandle og løse sådanne problemer på baggrund af den 
relevante nationale lovgivning og efter at have fastslået alle sagen vedkommende 
kendsgerninger, blandt andet i lyset af bestemmelserne i den pågældende 
                                               
1 Ifølge andrageren var det fastsat i hans ansættelseskontrakt, at han kun kunne afskediges efter en tilladelse fra 
centret for beskæftigelse og indkomst (CWI).
2 Jf. i denne forbindelse Domstolens dom af 28. juni 1978, sag 1/78 (Kenny), betragtning 18: "Forbuddet i traktatens artikel 7 
og 48, hvorefter ingen medlemsstat inden for traktatens anvendelsesområde, må anvende sine retsregler forskelligt ud fra et 
nationalitetskriterium, omfatter ikke den eventuelle forskelsbehandling, der skyldes manglende overensstemmelse mellem de 
forskellige medlemsstaters lovgivninger, når disse finder anvendelse på alle, der henhører under deres anvendelsesområde, 
efter objektive kriterier og uden hensyn til nationalitet".
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ansættelseskontrakt.  

Med hensyn til andragerens klage over, at han modtog alle papirer i forbindelse med
afskedigelsen på nederlandsk, som han hverken kan læse eller forstå i tilstrækkelig grad, 
forpligter EU-retten ikke arbejdsgivere til at forsyne deres ansatte med dokumenter på disses 
modersmål.

Med hensyn til andragerens udtalelser om arbejdsløshedsydelser (Arbeitslosengeld) og 
sociale ydelser (Sozialhilfe) er der ikke noget, der tyder på, at han er blevet udsat for nogen 
forskelsbehandling i denne forbindelse. Der er heller intet, der tyder på forskelsbehandling i 
forbindelse med andragerens egnethedserklæring udstedt af virksomhedslægen eller høringen 
foran dommeren om andragerens sundhedsproblemer, der angiveligt skyldtes kemikalier på 
arbejdspladsen. 

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at der ikke lader til at være tale om forskelsbehandling på 
baggrund af nationalitet i dette tilfælde. Det henhører under de nationale (nederlandske) 
myndigheders kompetence at behandle andragerens sag på baggrund af den relevante 
nationale lovgivning og efter at have fastslået alle sagen vedkommende kendsgerninger, 
blandt andet i lyset af bestemmelserne i den pågældende ansættelseskontrakt."  


