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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0302/2005 af Martin Baldwin-Edwards, britisk statsborger, om 
påstået forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse ved det græske institut for 
indvandringspolitik

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at ansættelsesprocedurerne ved det græske institut for 
indvandringspolitik, et halvoffentligt organ, der refererer til det græske indenrigsministerium, 
er diskriminatoriske, fordi ansøgere, der er handicappede, over 40 år gamle eller medlemmer 
af ikke-græske etniske grupper, ikke kommer i betragtning til forskerstillinger. Han er af den 
opfattelse, at han er blevet offer for forskelsbehandling, og at EF-traktatens bestemmelser om 
arbejdskraftens frie bevægelighed derfor er blevet overtrådt. Derfor anmoder han Europa-
Parlamentet om at sikre, at de græske myndigheder straks indordner sig under EU-
lovgivningen på dette område, særligt direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om 
generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. august 2005).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. marts 2006.

"Andrageren klagede over, at ansættelsesprocedurerne ved det græske institut for 
indvandringspolitik (et halvoffentligt organ, der refererer til det græske indenrigsministerium) 
var diskriminatoriske. Han hævdede, at ansøgere, der var medlemmer af ikke-græske etniske 
grupper, handicappede eller over 40 år, ikke kom i betragtning til forskerstillinger, hvilket 
udgjorde en overtrædelse af bl.a. Rådets direktiv 2000/78/EF.

I direktiv 2000/78/EF nedlægges der forbud mod forskelsbehandling på grund af religion og 
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tro, alder, handicap og seksuel orientering i forbindelse med beskæftigelse, erhverv og 
erhvervsuddannelse. Medlemsstaterne var forpligtede til at gennemføre de rettigheder, der 
blev sikret i kraft af direktivet inden den 2. december 2003.

I artikel 5 i dette direktiv hedder det, at "arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er 
hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov, for at give en handicappet adgang til 
beskæftigelse, til at udøve den eller have fremgang i den eller for at give vedkommende 
adgang til uddannelse, medmindre arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor 
byrde."

I henhold til direktivets artikel 6 kan det retfærdiggøres, at ulige behandling på grund af alder 
tillades i visse situationer, hvis den er objektivt begrundet i et legitimt formål, bl.a. 
beskæftigelsespolitiske mål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er 
hensigtsmæssige og nødvendige.

For at klarlægge det spørgsmål, som andrageren har rejst, vil Kommissionen henvende sig 
skriftligt til de græske myndigheder for at anmode om yderligere information."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 27. juli 2007.

"I april 2006 skrev Kommissionen til de græske myndigheder og bad om oplysninger 
vedrørende ansættelsesprocedurerne for det græske institut for indvandringspolitik. De græske 
myndigheder tilvejebragte ikke de supplerende informationer, og derfor fremsendte 
Kommissionen i februar 2007 en rykkerskrivelse ledsaget af en kopi af den oprindelige 
anmodning.

Den 23. april 2007 svarede de græske myndigheder og vedlagde et brev fra instituttet for 
indvandringspolitik. Instituttet forklarede, at når de annoncerede med henblik på at ansætte 
forskere, var det et krav, at ansøgerne havde passende videnskabelige kvalifikationer, en 
universitetsgrad, og at de talte et fremmedsprog. Derudover skulle forskerne være i stand til at 
arbejde med computere. De modtog 177 ansøgninger, hvoraf 90 tilsyneladende blev afvist, 
fordi de ikke opfyldte de ovenfor nævnte betingelser. Instituttet nævnte særligt, at ingen af 
ansøgerne efter deres opfattelse var blevet afvist på grund af handicap eller alder.

Direktiv 2000/78/EF opretter generelle rammebestemmelser for ligebehandling med hensyn 
til beskæftigelse, erhverv og erhvervsuddannelse. Direktivet forbyder forskelsbehandling på 
grund af alder, handicap, religion eller tro og seksuel orientering. Direktivet finder anvendelse 
inden for beskæftigelse og erhvervsuddannelse. Hvis en person fremlægger fakta ved en 
retsinstans, der peger mod en mistanke om forskelsbehandling, ligger bevisbyrden for, at der 
ikke var tale om forskelsbehandling, hos sagsøgte.

Når et direktiv er blevet gennemført i national lovgivning, som det er tilfældet i Grækenland 
med direktiv 3304/05, skal personer, der mener, at deres rettigheder under det pågældende 
direktiv er blevet overtrådt, anlægge sag ved de nationale domstole. Eftersom det græske 
institut for indvandringspolitik ikke mener, at der har været nogen forskelsbehandling på 
grund af alder, er dette andragende et spørgsmål om fakta og beviser, der alene kan behandles 
ved de nationale retsinstanser.
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Kommissionen undersøger lovgivningen i alle medlemsstaterne for at sikre, at den på korrekt 
vis afspejler bestemmelserne i direktiv 2000/78/EF, og vil tage passende retlige 
foranstaltninger, hvor dette ikke er tilfældet."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"For at præcisere andragerens spørgsmål yderligere skrev Kommissionen til de græske 
myndigheder og anmodede om yderligere informationer i april 2006 og sendte en 
rykkerskrivelse i februar 2007. De græske myndigheder svarede i april 2007 og vedlagde et 
brev fra instituttet for indvandringspolitik. I det givne svar blev det gjort klart, at 
rekrutteringsprocedurerne var baseret på objektive kriterier, som f.eks. at ansøgerne havde 
passende videnskabelige kvalifikationer, en universitetsgrad, kendskab til et fremmedsprog og 
var i stand til at arbejde med computere. Rekrutteringsprocedurerne var ikke diskriminerende.   

Desuden blev det i en tidligere skrivelse nævnt, at en overtrædelsesprocedure var blevet 
igangsat for at føre tilsyn med, at direktiv 2000/78/EF var blevet gennemført i græsk 
lovgivning. Der blev fremsendt en begrundet udtalelse til Grækenland i januar 2008. Det bør 
imidlertid understreges, at de spørgsmål, der er taget op i denne procedure, ikke er relevante 
for dette andragende. 

Medlemsstaterne er faktisk ansvarlige for at sikre en korrekt og effektiv gennemførelse af 
fællesskabslovgivningen i deres nationale retsorden. Kommissionen fører som traktaternes 
vogter nøje tilsyn med gennemførelsen af fællesskabslovgivningen på nationalt plan og tager 
de nødvendige foranstaltninger i henhold til EF-traktaten, hvis medlemsstaterne handler i strid 
med fællesskabslovgivningen. Når først omsætningen er gennemført korrekt, er det imidlertid 
i princippet op til den enkelte at indlede retslige procedurer i henhold til national lovgivning 
og at indbringe en eventuel lovovertrædelse for de nationale domstole. Det er i princippet de 
nationale retsinstansers opgave at kontrollere anvendelsen af direktiverne i enkeltstående 
sager. 

Eftersom tilsynet med gennemførelsen af de relevante artikler fra direktiv 2000/78/EF i græsk 
lovgivning (lov 3304/05) har fundet sted, og da det ikke viste tegn på overtrædelser, skal 
personer, der mener, at deres rettigheder under det pågældende direktiv er blevet overtrådt, 
anlægge sag ved de kompetente nationale domstole."
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