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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0302/2005, ingiven av Martin Baldwin-Edwards (brittisk 
medborgare), om påstådd diskriminering i samband med Greklands 
migrationsinstituts anställningsförfarande

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att Greklands migrationsinstitut, ett delvis statligt organ som svarar 
inför grekiska inrikesministeriet, använder sig av ett diskriminerande anställningsförfarande
som gör det omöjligt för sökande som är funktionshindrade eller äldre än 40 år, eller tillhör en 
icke-grekisk etnisk grupp, att få en forskarplats. Framställaren anser att han blivit 
diskriminerad och att EU-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för arbetskraft därmed har
överträtts. Framställaren uppmanar därför Europaparlamentet att se till att de grekiska 
myndigheterna omedelbart rättar sig efter EU:s lagstiftning, i synnerhet rådets direktiv 
2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling 
inom arbetslivet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 augusti 2005. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 mars 2006

Framställaren klagar på att Greklands migrationsinstituts (ett delvis statligt organ som svarar 
inför grekiska inrikesministeriet) anställningsförfarande är diskriminerande. Framställaren 
hävdade att sökande som tillhör icke-grekiska etniska grupper eller är funktionshindrade eller 
äldre än 40 år, inte har någon möjlighet att få en forskarplats, vilket strider mot bland annat 
rådets direktiv 2000/78/EG.

I direktiv 2000/78/EG förbjuds diskriminering på grund av religion eller övertygelse, ålder, 
funktionshinder och sexuell läggning när det gäller anställning, arbetsliv och yrkesutbildning. 
Medlemsstaterna ålades att genomföra bestämmelserna i direktivet till den 2 december 2003.



PE372.042v03-00 2/3 CM\749749SV.doc

SV

I artikel 5 i direktivet föreskrivs att arbetsgivare ska vidta lämpliga åtgärder, när situationen
kräver det, för att en person med funktionshinder ska kunna få tillträde till, delta i eller göra 
karriär i arbetslivet, eller att genomgå utbildning, såvida sådana åtgärder inte medför en 
oproportionerlig arbetsbörda för arbetsgivaren.

Enligt artikel 6 i direktivet tillåts befogad särbehandling på grund av ålder, i undantagsfall, 
om det motiveras objektivt av ett berättigat mål, såsom sysselsättningspolitik, och sätten att nå 
målet är proportionerliga och nödvändiga.

För att bringa klarhet i framställarens invändningar kommer kommission att genom en 
skrivelse begära ytterligare upplysningar av de grekiska myndigheterna.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 27 juli 2007

Genom en skrivelse till de grekiska myndigheterna i april 2006 begärde kommissionen 
upplysningar om Greklands migrationsinstituts anställningsförfarande. De grekiska 
myndigheterna inkom inte med begärda upplysningar, och kommissionen skickade då en 
påminnelse genom en skrivelse i februari 2007 med en bifogad kopia av den ursprungliga
begäran.

De grekiska myndigheterna svarade den 23 april 2007, och bifogade en skrivelse från
migrationsinstitutet. Institutet förklarade att när de annonserade att de sökte forskare, krävde 
de att sökande hade lämplig vetenskaplig bakgrund och samt att de kunde ett främmande 
språk. Dessutom måste de sökande kunna hantera datorer. Institutet mottog 177 ansökningar, 
varav 90 sållades bort eftersom de inte uppfyllde kraven. Institutet hävdade bestämt att inga 
sökande uteslutits på grund av funktionshinder eller ålder.

I direktiv 2000/78/EG ges en allmän ram för jämlikhet när det gäller anställning, arbetsliv och 
yrkesutbildning. I direktivet förbjuds diskriminering på grund av ålder, funktionshinder, 
sexuell läggning och religion eller övertygelse. Direktivet omfattar anställning och 
yrkesutbildning. Om en person lägger fram fakta i en domstol som ger anledning att anta att 
diskriminering har förekommit, åligger det svaranden att bevisa det inte har förekommit 
någon diskriminering.

När direktivet har införlivats i nationell lag, vilket gjorts i Grekland genom lag 3304/05, ska 
personer som anser att deras rättigheter enligt direktivet kränkts vända sig till nationell 
domstol. Då Greklands migrationsinstitut nekar till att det förekommit särbehandling på grund 
av ålder, måste dessa fakta och bevis behandlas av nationella juridiska instanser.

Kommissionen undersöker samtliga medlemsstaters lagstiftning för att kontrollera att den 
motsvarar bestämmelserna i direktiv 2000/78/EG på ett korrekt sätt, och i de fall
lagstiftningen uppvisar brister kommer kommissionen att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 21 oktober 2008

För att bringa ytterligare klarhet i framställarens invändningar begärde kommissionen i en 
skrivelse till de grekiska myndigheterna ytterligare upplysningar i april 2006 och skickade en 
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påminnelse i februari 2007. De grekiska myndigheterna svarade i april 2007, och bifogade en 
skrivelse från migrationsinstitutet. I denna skrivelse klargjorde man att anställningsförfarandet 
var baserat på objektiva kriterier såsom innehav av lämplig vetenskaplig bakgrund, 
universitetsexamen, datorvana samt att kunna ett främmande språk. Anställningsförfarandet 
var således inte diskriminerande.

För övrigt nämnde man i ett tidigare meddelande att ett överträdelseförfarande hade inletts för 
att kontrollera införlivandet av direktiv 2000/78/EG i den grekiska lagstiftningen. I 
januari 2008 skickades ett motiverat yttrande till Grekland. Det bör dock påpekas att de frågor 
som behandlas i förfarandet inte är relevanta för denna framställning.

Medlemsstaterna är ansvariga för att gemenskapsrätten tillämpas på ett korrekt och effektivt 
sätt i den nationella lagstiftningen. I egenskap av EG-fördragets väktare kontrollerar 
kommissionen noga hur gemenskapsrätten tillämpas på nationell nivå och vidtar nödvändiga 
åtgärder som föreskrivs i EG-fördraget om man upptäcker att en medlemsstat bryter mot
gemenskapsrätten. När tillämpningen sker på ett korrekt sätt är det dock principiellt sett 
individens sak att vidta rättsliga åtgärder som föreskrivs i nationell lagstiftning och bestrida 
eventuella överträdelser i nationell domstol. Att kontrollera hur direktiven tillämpas i enskilda 
fall är principiellt sett de nationella domstolarnas uppgift.

Eftersom en kontroll av införlivandet av de berörda artiklarna i direktiv 2000/78/EG i grekisk 
lagstiftning (lag 3304/05) genomförts och inte visade på att någon överträdelse förekommit, 
måste personer som anser att deras rättigheter enligt direktivet har kränkts vända sig till 
behörig nationell domstol.
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