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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1433/2009, внесена от Hans Molter, с германско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение от страна на Германия на Директива 
2000/78/ЕО (равно третиране в областта на заетостта и професиите) и 
решение на Съда на ЕО 93/71 (вертикални преки ефекти от 
регламентите/директивите)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че според германския закон за държавната 
администрация държавен служител може да бъде повишен само ако има свободна 
бюджетна длъжност на съответното ниво. Германските държавни служители обаче 
може да бъдат задължени да изпълняват отговорности, свързани с по-високо равнище 
на възнаграждение от получаваното от тях. Според вносителя на петицията това 
представлява нарушение на Директива 2000/78/ЕО. На германските органи не следва да 
се позволява да се крият зад националните си закони; решение на Съда на ЕО 93/71 
установява върховенството на правото на ЕО пред националното законодателство. 
Вносителят на петицията моли ЕС окончателно да се произнесе по този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията изразява недоволство от факта, че съгласно германския закон 
за държавната администрация държавен служител може да бъде повишен само ако има 
свободна бюджетна длъжност на съответното ниво. Германските държавни служители 
обаче може да бъдат временно задължени да изпълняват отговорности, свързани с по-
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висока длъжност. Това не създава задължение за работодателя в публичния сектор да 
повиши това лице, дори ако задълженията от по-високо ниво се изпълняват дълго 
време. Въпреки това вносителят на петицията счита, че работниците в частни 
дружества могат много по-лесно да получават повишение. Според вносителя на 
петицията тези факти съставляват нарушение на Директива 2000/78/ЕО. Според него на 
германските органи не следва да се позволява да се крият зад националните си закони, 
тъй като решение на Съда на ЕО 93/71 установи върховенството на правото на ЕО пред 
националното законодателство. Вносителят е отнесъл своя случай до съда, но жалбата 
му е била отхвърлена от административния съд както на първа, така и на втора 
инстанция.

Анализ на петицията с оглед на законодателството на ЕС

Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за 
равно третиране в областта на заетостта и професиите забранява всяка пряка или 
непряка дискриминация, основаваща се на религия или убеждения, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация. Освен това Директива 2000/43 защитава срещу 
дискриминация, основана на расов признак или на етнически произход.

Аспектите, които вносителят на петицията посочва като потенциално 
дискриминационни, не са обхванати от тази директива.

Първо, вносителят на петицията се оплаква във връзка с дискриминация посредством 
различни правила за повишения, които важат за работниците в частния сектор и 
служителите в държавната публична администрация. Този вид дискриминация обаче не 
се обхваща от правото на ЕС.

Второ, няма европейско законодателство по отношение на правилата за повишение в 
публичната администрация. Разпоредбите на принципа на равно заплащане за 
равностоен или равен труд не се прилагат тук. Принципът се прилага за разлики в 
заплащането на жените и мъжете. В този случай обаче служителите – жени и мъже, са 
третирани по един и същи начин, като никоя от тези групи няма право да бъде 
повишена, ако изпълнява задължения, свързани с по-висока функция или длъжност.

Трето, доколкото вносителят на петицията се позовава на принципа, че една държава-
членка не може да откаже прилагане на правото на ЕС въз основа на недостатъчен 
бюджет, европейското законодателство или принципи не се прилагат. Тъй като няма 
задължение по силата на правото на ЕС за повишаване на държавни служители, които 
изпълняват задължения, свързани с по-висока длъжност, държавата-членка е свободна 
да използва бюджета като основание да не повиши даден държавен служител.

Заключение

Въз основа на представените от вносителя на петицията сведения, проблемите могат да 
се разглеждат само на национално равнище. Европейското законодателство няма 
отражение върху тези проблеми.


