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Ref.: Petiția nr. 0128/2009, adresată de Norbert Kaiser, de cetățenie germană, 
privind egalitatea de tratament în cazul funcționarilor publici din Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, un funcționar local care trăiește în parteneriat declarat, susține faptul că cererea 
de alocație pentru cuplurile căsătorite i-a fost respinsă, făcându-se trimitere la o hotărâre 
judecătorească a Curții administrative naționale și că el a adresat cazul fără succes Comisiei 
pentru petiții din Parlamentul german. El subliniază faptul că funcționarii administrațiilor 
naționale au dreptul la această alocație. Făcând referire la o hotărâre a Curții Europene de 
Justiție privind egalitatea de tratament, petiționarul solicită ajutorul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiția intră în domeniul de aplicare a Directivei 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare 
a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă 
și ocuparea forței de muncă. Faptele reclamate de petiționar au fost prezentate într-o scrisoare 
de punere în întârziere transmisă autorităților germane în februarie 2008. 

Directiva 2000/78/CE a fost transpusă în Germania prin Actul general privind egalitatea de 
tratament (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, „AGG”). În cadrul monitorizării 
transpunerii Directivei 2000/78/CE în legislația germană, se pare că, potrivit Comisiei, 
legislația germană aplică anumite restricții în ceea ce privește beneficiile, în cazul în care 
funcționarii publici sau soldații nu sunt căsătoriți, ci au încheiat o uniune consensuală în 
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temeiul Actului privind uniunea consensuală (Lebenspartnerschaftsgesetz, „LPartG”). În 
opinia Comisiei, acest lucru ar putea constitui o discriminare împotriva persoanelor cu o 
anumită orientare sexuală, ceea ce contravine articolului 1 din Directiva 2000/78/CE. Această 
afirmație se bazează, în special, pe hotărârea Curții de Justiție în cauza C-267/06 Tadao 
Maruko.

Autoritățile germane au răspuns scrisorii de punere în întârziere. În prezent, Comisia 
analizează răspunsul acestora. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

După analiza răspunsului primit din partea autorităților germane la scrisoarea de punere în 
întârziere, Comisia își menține obiecțiile și, prin urmare, a transmis Germaniei un aviz 
motivat, în noiembrie 2009, incluzând problema ridicată în prezenta petiție. 

Ca de obicei în astfel de circumstanțe, autorităților li s-a acordat o perioadă de două luni 
pentru a răspunde la scrisoare. Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții cu privire la 
evoluțiile ulterioare.


