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személyzetével szemben alkalmazott megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki elvált, kifejti, hogy partnere, aki szintén elvált, a katolikus egyház 
humanitárius segélyszervezeténél, a Caritasnál dolgozik. A petíció benyújtója azt állítja, hogy 
ha a Caritas rájönne kapcsolatukra, partnerét elbocsátanák. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy partnerével szeretnének összeházasodni, de mivel a katolikus egyház – és így a Caritas –
nem fogadja el az elváltak közötti házasságot, a házasságkötés is elbocsátáshoz vezetne. A 
petíció benyújtója ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a német munkaügyi hatóságoknak 
nincs befolyása a Caritas személyzeti politikájára. Mivel azonban a petíció benyújtójának 
kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy ez a helyzet összhangban áll-e az EU 
megkülönböztetésmentességről szóló elveivel, arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
foglalkozzon az üggyel. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

„A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy partnerét, aki a katolikus egyház humanitárius 
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segélyszervezeténél, a Caritasnál dolgozik, elbocsátanák, ha a szervezet rájönne 
kapcsolatukra/házasságukra.

A petíció elemzése a közösségi jogszabályokra figyelemmel

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv tilt mindenfajta közvetlen 
vagy közvetett, valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetést. 

Az irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerint viszont:
A tagállamok fenntarthatják az ezen irányelv elfogadása idején hatályban lévő nemzeti 
jogszabályaikat, vagy rendelkezhetnek az ezen irányelv elfogadása idején meglévő nemzeti 
gyakorlatuk beillesztéséről későbbi jogszabályaikba, amelyeknek megfelelően az egyházak és 
egyéb, valláson vagy meggyőződésen alapuló szellemiségű köz- vagy magánszervezetek 
esetében egy személy vallásán vagy meggyőződésén alapuló eltérő bánásmód nem minősül 
hátrányos megkülönböztetésnek, amennyiben – ezeknek a tevékenységeknek a jellege vagy 
végrehajtásuk feltételrendszere miatt – egy személy vallása vagy meggyőződése valódi, 
törvényes és igazolt foglalkozási követelmény, tekintettel a szervezet szellemiségére. Az ilyen 
jellegű eltérő bánásmód esetében figyelembe kell venni a tagállamok alkotmányos 
rendelkezéseit és elveit, továbbá a közösségi jog általános elveit, de nem igazolható más 
alapokon nyugvó hátrányos megkülönböztetés.
Feltéve, hogy az irányelv rendelkezéseit máskülönben tiszteletben tartják, ez az irányelv nem 
érinti a nemzeti alkotmányokkal és törvényekkel összhangban tevékenykedő egyházaknak és 
egyéb, valláson vagy meggyőződésen alapuló szellemiségű köz- vagy magánszervezeteknek 
azt a jogát, hogy elvárják az értük dolgozó személyektől, hogy a szervezet szellemiségéhez 
hűen tevékenykedjenek.

Következtetés

Mivel Németország átültette a 2000/78/EK irányelvet, az irányelvet átültető jogszabály 
alkalmazásával kapcsolatos minden ügyet (mint a kérdéses ügy is) először a nemzeti 
hatóságoknak, vagyis a bíróságoknak kell megvizsgálniuk. Amennyiben kétség merül fel a 
közösségi jog alkalmazandóságát illetően, az EK-Szerződés 234. cikkével összhangban az 
Európai Bíróságtól előzetes döntéshozatal kérhető.

A Bizottság szeretné hozzátenni, hogy bárki, aki úgy véli, hogy megsértették alapvető jogait, 
panaszt tehet az Európa Tanács keretében működő Emberi Jogok Európai Bíróságánál. Ez a 
bíróság azonban csak akkor foglalkozhat az üggyel, ha minden belföldi jogorvoslatot 
kimerítettek.”
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