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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0769/2008, J.M., Saksan kansalainen, Caritasin 
henkilökuntaan kohdistuvasta syrjinnästä.

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on eronnut ja kertoo, että hänen kumppaninsa, joka myös on eronnut, 
työskentelee katolisen kirkon humanitaarisen avun Caritas-järjestössä. Vetoomuksen esittäjä 
väittää, että jos Caritas saisi tietää heidän suhteestaan, hänen kumppaninsa irtisanottaisiin. 
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hän ja hänen kumppaninsa haluaisivat mennä naimisiin, 
mutta koska katolinen kirkko – ja näin ollen myöskään Caritas – ei hyväksy eronneiden 
välistä avioliittoa, myös avioliitto johtaisi kumppanin irtisanomiseen. Vetoomuksen esittäjä 
korostaa, että Saksan työvoimaviranomaisilla ei ole vaikutusta Caritasin 
henkilöstökäytäntöön. Hän uskoo kuitenkin, että tilanne rikkoo EU:n syrjimättömyyden 
periaatteita, ja pyytää siksi Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä väittää, että hänen kumppaninsa, joka työskentelee katolisen kirkon 
humanitaarisen avun järjestössä (Caritas), irtisanottaisiin, jos järjestö saisi tietää heidän 
suhteestaan tai avioliitostaan. 

Vetoomuksen tutkinta yhteisön lainsäädännön perusteella
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Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 
2008 annetussa direktiivissä 2000/78/EY kielletään suora tai epäsuora uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä. 

Kuitenkin direktiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaan:
Jäsenvaltiot voivat säilyttää tämän direktiivin antamispäivänä voimassa olevassa 
lainsäädännössään tai antaa tulevassa lainsäädännössä, joka sisältää tämän direktiivin 
antamispäivänä olemassa olevia käytäntöjä, säännöksiä, joiden nojalla, kun kyseessä on 
kirkko tai muu julkinen tai yksityinen organisaatio, jonka eetos perustuu uskontoon tai 
vakaumukseen, ja kun kyseessä on tällaisessa organisaatiossa tapahtuva ammatillinen 
toiminta, ei henkilön uskontoon tai vakaumukseen perustuvaa erilaista kohtelua pidetä 
syrjintänä silloin, kun uskonto tai vakaumus on kyseisen ammatillisen toiminnan luonteen tai 
työn suorittamiseen liittyvien yhteyksien vuoksi työtä koskeva, organisaation eetokseen 
perustuva todellinen, perusteltu ja oikeutettu vaatimus. Tällaisen erilaisen kohtelun 
toteuttamisessa on otettava huomioon jäsenvaltioiden valtiosäännön säännökset ja periaatteet 
sekä yhteisön yleiset periaatteet, eikä se saisi oikeuttaa syrjintään muun seikan perusteella. 
Tämä direktiivi ei, edellyttäen, että sen säännöksiä muutoin noudatetaan, vaikuta kirkkojen 
tai muiden julkisten tai yksityisten organisaatioiden, joiden eetos perustuu uskontoon tai 
vakaumukseen, oikeuteen vaatia palveluksessaan olevilta henkilöiltä vilpittömyyttä ja 
uskollisuutta suhteessa järjestön eetokseen, kunhan ne toimivat kansallisen valtiosäännön ja 
lainsäädännön mukaisesti.

Johtopäätös

Koska direktiivi 2000/78/EY on saatettu osaksi Saksan lainsäädäntöä, kaikki tapaukset, jotka 
liittyvät tätä direktiiviä soveltavan lainsäädännön täytäntöönpanoon (kuten kyseessä oleva 
tapaus), kuuluvat ensisijaisesti kansallisten viranomaisten tutkittaviksi; näihin kuuluvat myös 
tuomioistuimet. Jos on epävarmaa, sovelletaanko asiassa yhteisön lainsäädäntöä, asia voidaan 
saattaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi EY:n perustamissopimuksen 
234 artiklan mukaisesti. 

Komissio haluaa lisätä, että henkilöt, jotka katsovat, että heidän perusoikeuksiaan on rikottu, 
voivat toimittaa valituksen Euroopan neuvoston Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. 
Ihmisoikeustuomioistuimessa voidaan kuitenkin käsitellä tapauksia vasta kun kaikki valtion 
sisäiset keinot on käytetty.
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