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Temats: Lūgumraksts Nr. 0288/2019, ko iesniedzis Vācijas valstspiederīgais Wolfgang 
Gerber, par pensionēto ierēdņu diskrimināciju Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, pensionēts civildienesta ierēdnis, apraksta savu personisko situāciju 
kopš 2009. gada 1. jūlija, kad stājās spēkā jaunie Civildienesta noteikumi par civildienesta 
ierēdņiem. Viņš apgalvo, ka izmaiņas algu pakāpju aprēķināšanā un to ietekme uz izdienas 
pensiju ir diskriminējošas. Viņš aicina novērst šo iespējamo diskrimināciju vecuma dēļ pret 
pensionētiem federālā civildienesta ierēdņiem, kuri sāka strādāt pirms 1997. gada 1. jūlija.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 8. augustā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 3. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Vācijas tiesību akti par ierēdņu atalgojumu 1997. un 
2009. gadā tika grozīti, ieviešot diskriminējošus noteikumus vecuma dēļ. Viņš it īpaši norāda, 
ka viņš ticis diskriminēts salīdzinājumā ar kolēģiem, kuri tika pieņemti darbā par ierēdņiem pēc 
01.07.1997., jo saskaņā ar tiesību aktiem, kas bija piemērojami, viņam uzsākot darbu 
civildienestā, viņš tika klasificēts konkrētā algas pakāpē viņa amatā iecelšanas dienā, nevis viņa 
21 gada vecuma pēdējā dienā, kas ir agrāks datums. Viņš apgalvo, ka līdz ar to viņa algas 
paaugstināšana notika pusgadu vēlāk nekā viņa kolēģiem, uz kuriem attiecās 1997. gada 
grozījumi. Turklāt viņš sūdzas, ka 2009. gadā algu pakāpes tika mainītas. Lai gan amatā 
iecelšanas dienā (1970. gadā) bija 12 atalgojuma pakāpes ar 24 gadu gaidīšanas laiku1 līdz 
beigu pakāpei, kuru vēlāk pagarināja līdz 32 gadiem, pēc 2009. gada grozījumiem tagad ir 

1 Citā lūgumraksta daļā lūgumraksta iesniedzējs norāda 22 gadus.
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8 atalgojuma pakāpes ar 23 gadu gaidīšanas laiku līdz beigu pakāpei. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka, lai gan viņam bija 38 izdienas gadi un viņš bija sasniedzis 11. pakāpi (no 12), viņš 
tika pārklasificēts 6. pakāpē (no 8), kuru saskaņā ar jaunajiem noteikumiem var sasniegt jau 
pēc 15 darba gadiem. Lai gan viņa alga bija identiska viņa iepriekšējai algai, jo tika piemērota 
pārejas summa, viņš uzskata, ka iepriekš minētie noteikumi ir diskriminējoši vecuma dēļ 
salīdzinājumā ar jaunākiem kolēģiem, kuri saņem lielāku atalgojumu, lai gan viņu darba stāžs 
ir īsāks. Viņš norāda, ka 2009. gada noteikumi tika ieviesti, lai civildienestu padarītu 
pievilcīgāku jauniešiem, kuriem tādējādi būtu iespēja sasniegt galīgo atalgojuma pakāpi un līdz 
ar to arī lielāku algu agrāk nekā iepriekš.

Komisijas slēdziens 

Aizliegums diskriminēt vecuma dēļ ir vispārējs ES tiesību princips, kas ietverts ES 
Pamattiesību hartas 21. pantā un konkretizēts Padomes Direktīvā 2000/78/EK2. Direktīvā ir 
aizliegta diskriminācija nodarbinātības un profesijas jomā, kuras pamatā ir vairāki izsmeļoši 
uzskaitīti iemesli, tostarp vecums, jo īpaši attiecībā uz darba apstākļiem, ieskaitot atalgojumu.

Tomēr tas nenozīmē, ka atšķirīga attieksme vecuma dēļ ir pretrunā ES tiesībām. Piemēram, 
Direktīvas 6. pantā ir noteikts, ka atšķirīga attieksme vecuma dēļ nav uzskatāma par 
diskrimināciju vecuma dēļ, ja tā ir objektīvi un saprātīgi pamatota ar likumīgu mērķi, kas ir 
saistīts ar nodarbinātības politiku un darba tirgus mērķiem, un ja šā mērķa sasniegšanas līdzekļi 
ir atbilstīgi un nepieciešami.

Turklāt šajā gadījumā, pamatojoties uz Komisijai sniegto informāciju, šķiet, ka atšķirīgā 
attieksme izriet drīzāk no datuma, kad persona sāka strādāt civildienestā, nevis no vecuma. 

Šajā sakarībā ir vērts atsaukties uz Eiropas Savienības Tiesas 2019. gada 14. februāra 
spriedumu lietā C-154/18, Horgan un Keegan. Prasītāji šajā lietā sūdzējās par to, ka attiecībā 
uz klasifikāciju ierēdņiem, kas pieņemti darbā pēc 2011. gada 1. janvāra, tika piemēroti 
atšķirīgi noteikumi nekā tiem, kas pieņemti darbā pirms šī datuma. Tiesa uzskatīja, ka atšķirīgā 
attieksme izriet no darbā pieņemšanas datuma, jo tieši no šī datuma ir atkarīgs, vai ir 
piemērojami agrākie vai jaunie noteikumi (par algu skalu un klasifikāciju). Tādējādi vienīgais 
atbilstīgais kritērijs jauno noteikumu piemērošanai bija tas, vai attiecīgais darba ņēmējs bija 
jaunpienācējs civildienestā no 2011. gada 1. janvāra, neatkarīgi no viņa vecuma darbā 
pieņemšanas dienā. Šis kritērijs tika atzīts par acīmredzami nesaistītu ar vecumu, jo padarīja 
jauno noteikumu piemērošanu atkarīgu tikai no darbā pieņemšanas datuma, kas ir objektīvs un 
neitrāls faktors3. Tiesa secināja, ka nepastāv atšķirīga attieksme vecuma dēļ.

Piemērojot līdzīgu argumentāciju konkrētajā gadījumā, var secināt, ka, tā kā jaunie darba 
nosacījumi nav balstīti uz kritēriju, kas ir nesaraujami vai netieši saistīts ar attiecīgo ierēdņu 
vecumu, bet gan ar viņu darbā pieņemšanas datumu, nepastāv diskriminācija vecuma dēļ, kas 
ir aizliegta ar Padomes Direktīvu 2000/78/EK.

Katra ziņā Vācija ir transponējusi Padomes Direktīvu 2000/78/EK savā iekšējā tiesību sistēmā, 
pieņemot 2006. gada 14. augusta Vispārējo tiesību aktu par vienlīdzīgu attieksmi ar 

2 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju, OV L 303, 2.12.2000., 16.–22. lpp.
3 Šajā sakarībā sk. arī 2008. gada 22. decembra spriedumu lietā C-443/07 P, Centeno Mediavilla.
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turpmākajiem grozījumiem. Ja lūgumraksta iesniedzējs vēlas, viņš var vērsties kompetentajās 
Vācijas tiesās.

Secinājums

Pamatojoties uz Komisijai sniegto informāciju, nešķiet, ka šajā gadījumā ir notikusi 
diskriminācija vecuma dēļ, kas aizliegta ar Padomes Direktīvu 2000/78/EK.


