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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0769/2008, którą złożył J.M. (Niemcy), w sprawie dyskryminowania 
personelu Caritasu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest rozwiedziony, wyjaśnia, że jego partnerka, także rozwiedziona, 
pracuje dla Caritasu, organizacji kościoła katolickiego zajmującej się pomocą humanitarną. 
Składający petycję utrzymuje, że gdyby Caritas dowiedział się o ich związku, jego partnerka 
dostałaby ostrzeżenie. Składający petycję stwierdza, że on i jego partnerka chcieliby się 
pobrać, ponieważ jednak kościół katolicki – a zatem i Caritas – nie akceptuje małżeństw osób 
rozwiedzionych, małżeństwo takie doprowadziłoby do zwolnienia. Składający petycję 
podkreśla w tym kontekście, że niemieckie władze w dziedzinie rynku pracy nie mają 
żadnego wpływu na politykę personalną Caritasu. Tym niemniej ma on wątpliwości, czy
sytuacja taka jest zgodna z zasadami niedyskryminacji UE i zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o zajęcie się przedmiotową sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Petycja

Składający petycję twierdzi, że jego partnerka, która pracuje dla organizacji Kościoła 
katolickiego zajmującej się pomocą humanitarną (Caritas), mogłaby otrzymać ostrzeżenie, 
gdyby organizacja ta dowiedziała się o ich związku/małżeństwie. 
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Analiza petycji w świetle prawodawstwa wspólnotowego

Dyrektywa 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy zakazuje wszelkiej bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Jednakże zgodnie z art. 4 ust. 2 tej dyrektywy:
Państwa członkowskie mogą utrzymać w mocy swoje ustawodawstwo krajowe, 
które obowiązuje w dniu przyjęcia niniejszej dyrektywy, lub przewidzieć w przyszłym 
ustawodawstwie, uwzględniającym praktykę krajową istniejącą w dniu przyjęcia niniejszej 
dyrektywy, przepisy na mocy których, w przypadku działalności zawodowej kościołów albo 
innych organizacji publicznych bądź prywatnych, których etyka opiera się na religii 
lub przekonaniach, odmienne traktowanie ze względu na religię lub przekonania osoby nie 
stanowi dyskryminacji w przypadku gdy ze względu na charakter tego rodzaju działalności 
lub kontekst, w którym jest prowadzona, religia lub przekonania stanowią podstawowy,
zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy, uwzględniający etykę organizacji. 
Tego rodzaju odmienne traktowanie powinno być realizowane z poszanowaniem zasad 
i postanowień konstytucyjnych państw członkowskich oraz zasad ogólnych prawa 
wspólnotowego, i nie powinno być usprawiedliwieniem dla dyskryminacji, u podstaw której 
leżą inne przyczyny. 
Pod warunkiem że jej przepisy są przestrzegane, niniejsza dyrektywa nie narusza więc prawa 
kościołów i innych organizacji publicznych lub prywatnych, których etyka opiera się na religii 
lub przekonaniach, działających zgodnie z krajowymi przepisami konstytucyjnymi 
i ustawodawczymi, do wymagania od osób pracujących dla nich działania w dobrej wierze 
i lojalności wobec etyki organizacji.

Wnioski

Z uwagi na to, że dyrektywa 2000/78 została transponowana przez Niemcy, jakakolwiek 
sprawa odnosząca się do stosowania ustawodawstwa wdrażającego przedmiotową dyrektywę 
(jak w przypadku przedmiotowej sprawy) powinna w pierwszym rzędzie zostać rozpatrzona 
przez organy krajowe, w tym sądy. W przypadku wątpliwości w odniesieniu do zasadności 
zastosowania prawa wspólnotowego zgodnie z art. 234 WE możliwe jest odwołanie się do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

Komisja pragnie dodać, że każda osoba, która uważa, iż naruszono jakiekolwiek z jej praw 
podstawowych, może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rady 
Europy. Jednakże Trybunał ten może zająć się daną sprawą dopiero po wyczerpaniu 
wszystkich krajowych środków odwoławczych.
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